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PRESIDÊNCIA  

RESOLUÇÃO Nº 757, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui  o  Programa  de  Integridade,  dispõe 
sobre  o  Comitê  de  Gestão  da  Integridade 
(CGI-STF) e aprova o Plano de Integridade 
do Supremo Tribunal Federal.

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 363, I, do Regime Interno, e considerando os 
princípios da legalidade e da moralidade dispostos no art. 37 da Constituição 
Federal;  a  Resolução 8/3 sobre Promoção da Integridade no Setor Público 
entre  os  Estados  Partes  da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a 
Corrupção da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (aprovada 
pelo  Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo 
Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006),

CONSIDERANDO a  Recomendação  do  Conselho  da  Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre integridade 
pública que fornece aos formuladores de políticas uma visão estratégica de 
integridade pública, deslocando o foco das práticas de integridade realizadas 
de  forma  isolada  para  uma  abordagem  dependente  do  contexto, 
comportamental e baseada em risco, com ênfase em cultivar uma cultura de 
integridade;

CONSIDERANDO que a integridade é essencial para a governança 
pública,  salvaguardando  o  interesse  público  sobre  o  privado  de  forma  a 
contribuir  para a entrega de valor de forma eficiente e para o aumento da 
confiança da sociedade no Estado e em suas instituições;

CONSIDERANDO  que  o  Sistema  de  Governança 
do STF (SIGOV), instituído  pela Resolução  nº  755,  de  13  de  dezembro  de 
2021, estabelece a promoção de comportamentos éticos e íntegros por parte 
das  autoridades  e  servidores  do  Tribunal  como  uma  das práticas do 
mecanismo de governança liderança;

CONSIDERANDO  que  os  riscos  de  integridade  existem  nas 
interações  entre  o  setor  público  e  o  setor  privado,  a  sociedade civil  e  os 
indivíduos em várias etapas do processo decisório, especialmente em projetos 
de  larga  escala,  que  são  particularmente  vulneráveis  à  corrupção  e  à má 
gestão;

CONSIDERANDO  que  a  instituição  do  Programa  e  do  Plano  de 
Integridade do STF firma e evidencia o comprometimento da liderança com 
valores  e  condutas  relacionados  à  integridade,  promovendo  a  adoção  de 
medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição 
e à remediação de irregularidades administrativas, condutas ilícitas e desvios 
éticos;

CONSIDERANDO o  contido  no  Processo  Administrativo  Eletrônico 
nº 008666/2021,

 
  R E S O L V E:

 CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
 Art.  1º  Fica  instituído  o Programa  de  Integridade  do  Supremo 

Tribunal  Federal  (STF)  com  o  propósito  de  implementar  um  conjunto  de 
medidas  e  ações  institucionais  sistematizadas  voltadas  para  a  prevenção, 
detecção, punição e remediação de irregularidades administrativas, condutas 
ilícitas  e  desvios  éticos, permitindo que  vários  instrumentos  de  gestão  e 
controle  passem  a  ser  vistos  em  conjunto, com abordagem  e  utilização 
sistêmicas.

 
Art.  2º  Fica  aprovado  o  Plano  de  Integridade  do  STF,  que  será 

disponibilizado no Portal do STF (www.stf.jus.br).
 
Art. 3º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - integridade pública: alinhamento consistente e adesão a valores, 

princípios  e  normas  éticas comuns que sustentam e  priorizam o  interesse 
público sobre os interesses privados no setor público;

II - processos e funções de integridade:
a) promoção da ética e de regras de conduta para servidores;
b)  promoção  da  transparência  ativa  e  do  acesso  à  informação, 

observado no mínimo o disposto na Lei  nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011;

c) tratamento de conflitos de interesses, observando a Lei nº 12.813, 
de 16 de maio de 2013, no que couber às atividades do STF;

d) tratamento do nepotismo, considerando a Súmula Vinculante STF 
n.º 13, de 21 de agosto de 2008;

e) tratamento de denúncias, observado, no mínimo, o disposto na Lei 
nº 13.460 de 26 de junho de 2017;

f)  verificação  do  funcionamento  de  controles  internos  e  do 
cumprimento de recomendações de auditoria; e

g) implementação de procedimentos de responsabilização, observado 
no mínimo a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e a Lei 12.846, de 1º de 
agosto de 2013;

III  -  Plano  de  Integridade  do  STF:  documento  que  organiza  as 
medidas de integridade a serem adotadas em determinado período no STF.

 
Art.  4º  As  normas  gerais  e  específicas  relativas  aos  processos  e 

funções de integridade, emanadas no âmbito do STF, são consideradas como 
parte integrante do programa a que se refere esta Resolução.

 
CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES E DOS OBJETIVOS
 
Art. 5º São diretrizes do Programa de Integridade do STF:
I - comprometimento das instâncias superiores de governança;
II -  gestão  da  integridade  de  forma  integrada  e  colaborativa,  por 

instância responsável por sua implementação e coordenação;
III - gestão dos riscos de integridade;
IV - implementação de práticas de integridade no âmbito do Tribunal 

com abordagem sistêmica;
V - monitoramento permanente e aprimoramento contínuo;
VI - tratamento e correção das falhas sistêmicas identificadas; e
VII - sensibilização e capacitação contínua de todos os colaboradores 

que atuam no STF em relação aos processos e funções de integridade.
 
Art. 6º São objetivos do Programa de Integridade do STF:
I  -  disseminar,  nas  unidades  do  Tribunal,  normativos,  conceitos  e 

práticas relativas aos processos e funções da integridade;
II  -  apoiar  a  gestão  de  riscos  e  o  aprimoramento  dos  controles 

internos relativos à integridade nas unidades do Tribunal;
III  -  promover  orientações,  palestras,  vídeos  e  capacitações,  de 

acordo  com  as  necessidades  das  unidades  em  temas  relacionados  aos 
processos e funções de integridade no âmbito do Tribunal;

IV  -  incentivar  o  uso  adequado  dos  canais  de  denúncia  e 
representação  sobre  desvios  éticos,  irregularidades  administrativas  e 
condutas ilícitas, no âmbito do Tribunal;

V - definir e normatizar no âmbito do Tribunal as hipóteses e o fluxo 
de  verificação  de  conflito  de  interesses  e  nepotismo,  de  acordo  com  a 
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legislação em vigor;
VI - fomentar a transparência ativa e passiva em relação aos temas 

sob a responsabilidade do Tribunal, observadas as hipóteses legais de sigilo e 
de proteção de dados pessoais;

VII  -  incentivar  a  implementação  de  programa  de  integridade  por 
parceiros e partes interessadas do STF; e

VIII - compilar os casos de quebra de integridade evidenciados em 
processos  de  avaliação  da  ética,  processos  disciplinares  e  de 
responsabilização, analisando as principais tendências e causas dos desvios 
ocorridos.

 
CAPÍTULO III

DO COMITÊ DE GESTÃO DA INTEGRIDADE 
 
Art.  7º  O  Comitê  de  Gestão  da  Integridade  (CGI-STF), instância 

temática  de  apoio  à governança  responsável  pela  implementação  do 
Programa e do Plano de Integridade no STF, será composto pelos titulares 
das seguintes unidades do Tribunal:  

I - Gabinete do Diretor-Geral (GDG);
II - Comissão de Ética do STF;
III - Central do Cidadão (CIDA);
IV - Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP);
V - Assessoria de Apoio à Governança e Conformidade (AGC); e
VI - Auditoria Interna (AUDI), com a função consultiva.
§ 1º O CGI-STF será coordenado pelo titular da AGC.
§ 2º Os suplentes deverão ser indicados pelos titulares das unidades 

e nomeados por ato próprio do Diretor-Geral do Tribunal.
 
Art. 8º São competências do CGI-STF:
I  -  coordenar  a  estruturação,  a  execução  e  o  monitoramento  do 

Programa de Integridade;
II - avaliar, propor, revisar e acompanhar as medidas de integridade 

previstas no Plano de Integridade do STF;
III - sugerir à Alta Administração do órgão a edição ou alteração de 

normas  e  orientações  que  disponham,  parcial  ou  integralmente,  sobre  os 
processos e funções de integridade;

IV - orientar os servidores com relação aos processos e funções da 
integridade,  sem  prejuízo  das  competências  específicas  das  unidades  do 
Tribunal; e

V -  propor  ações  de  treinamento  dos  servidores  com relação  aos 
temas atinentes ao Programa de Integridade.

Parágrafo  único. O  cronograma  para  implementação  das  medidas 
previstas no Plano de Integridade será definido na primeira reunião do CGI-
STF, que poderá ser atualizado sempre que necessário.

 
Art.  9º  As  reuniões  ordinárias  do  CGI-STF  serão  trimestrais, 

realizadas com pauta, data e horário definidos previamente e comunicados, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  

§ 1º As reuniões deverão ser agendadas preferencialmente ao final 
de cada trimestre.

§ 2º As deliberações ocorrerão por maioria simples dos participantes, 
prevalecendo o voto do coordenador em caso de empate, e serão registradas 
em ata.

§  3º A  forma  de  comunicação  e  convocação  das  reuniões  será 
preferencialmente via meio eletrônico.

 
Art. 10.  Poderão  ser  realizadas  reuniões  extraordinárias 

mediante convocação de qualquer dos membros do CGI-STF.
 
Art. 11.  O  CGI-STF poderá  convidar  outros  profissionais  para 

participarem  de  reuniões  ou  mesmo  do  desenvolvimento  de  trabalhos 
relacionadas às atribuições do Comitê. 

 
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 12. O Plano de Integridade do STF tem vigência de dois anos, a 
contar da publicação desta Resolução.

 
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo CGI-STF.
 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro LUIZ FUX

RESOLUÇÃO Nº 758, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui a Política de Transparência, Dados 
Abertos  e  Prestação  de  Contas  e  cria  o 
Comitê  de  Transparência  e  Prestação  de 
Contas do Supremo Tribunal Federal. 

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 363, I, do Regime Interno, 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade, estabelecido no art. 37 
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  que  a  prestação  de  contas  é  um  dever  de 
administradores de órgãos e entidades do setor público estabelecido nos arts. 
70 e 71 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011  (Lei  de  Acesso  à  Informação  -  LAI)  e  em  normas  internas  que 
regulamentam sua aplicação no âmbito do STF;

CONSIDERANDO o disposto na Lei  nº  13.460, de 26 de junho de 
2017,  que  dispõe  sobre  participação,  proteção  e  defesa  dos  direitos  do 
usuário dos serviços públicos da administração pública;

CONSIDANDO a necessidade de alinhamento entre a transparência 
e a obrigação de proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD);

CONSIDERANDO o disposto no art. 29 da Lei nº 14.129, de 29 de 
março de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o 
Governo  Digital  e  para  o  aumento  da  eficiência  pública,  o  qual  prevê  os 
requisitos para promoção da transparência ativa de dados e das informações 
obrigatórias para divulgação na internet;

CONSIDERANDO o disposto no art. 47 da Lei nº 14.129, de 2021, o 
qual  prevê  que  cabe  às  autoridades  os  Poderes  Executivo,  Judiciário  e 
Legislativo  implementar  e  manter  mecanismos,  instâncias  e  práticas  de 
governança, em consonância com os princípios e as diretrizes da referida Lei;

CONSIDERANDO  que  o  Sistema  de  Governança 
do STF (SIGOV), instituído  pela Resolução  nº  755,  de  13  de  dezembro  de 
2021, estabelece a promoção da transparência e a prestação de contas como 
práticas do mecanismo de governança controle; 

CONSIDERANDO que a transparência envolve, além do atendimento 
aos preceitos da LAI, a prestação de informações claras e precisas sobre os 
serviços prestados pelo Tribunal;

CONSIDERANDO  que  a  transparência  engloba  a  prestação  de 
informações  quantitativas  e  qualitativas  à  sociedade  sobre  os  resultados 
alcançados pelo STF na gestão de recursos públicos confiados ao Tribunal;

CONSIDERANDO  que  o  princípio  da  transparência  prevê  a 
disponibilização de dados institucionais em formato aberto para utilização e 
reutilização pela sociedade;

CONSIDERANDO a natureza transversal do tema transparência, para 
constituição de comitê temático de apoio à governança, a fim de alinhar ações 
e entendimentos, aprimorar o fluxo de comunicação, bem como compartilhar 
responsabilidades na tomada de decisão;

CONSIDERANDO que este documento materializa o compromisso do 
Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  na  expansão  da  transparência  de  suas 
atividades  e  da  participação  social,  para  fins  de  aprimorar  a  governança 
organizacional;

CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Eletrônico 
nº 008328/2021,

R E S O L V E:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência, Dados Abertos e 
Prestação  de  Contas  e criado o Comitê  de  Transparência  e  Prestação  de 
Contas do Supremo Tribunal Federal (CTPC-STF).

 Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se: 
I  -  dado:  sequência  de  símbolos  ou  valores,  representados  em 

qualquer  meio,  produzidos  como  resultado  de  um  processo  natural  ou 
artificial;

II - dado acessível ao público: qualquer dado gerado ou acumulado 
pelo STF que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da 
Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD);

III  -  base  de  dados:  conjunto  de  dados  inter-relacionados, 
organizados para prover o armazenamento e a consulta de informações;

IV  -  dados  judiciais:  conjunto  de  dados  produzidos  em  razão  da 
tramitação  de  processos  judiciais  no  STF  e  agregados  segundo  os 
indicadores estatísticos;

V  -  dados  administrativos:  conjunto  de  dados  produzidos  sobre  a 
atividade administrativa do Tribunal, especialmente o orçamento e a execução 
anual de despesas e receitas; as licitações e as contratações realizadas; as 
informações  sobre  a  gestão  de  pessoal,  patrimonial  e  de  tecnologia  da 
informação e comunicação; e sobre ações de controle interno e externo;

VI - dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em 
meio  digital,  estruturados  em  formato  aberto,  processáveis  por  máquina, 
referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita 
sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria 
ou a fonte;

VII  -  formato  aberto:  formato  de  arquivo  não  proprietário,  cuja 
especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento 
e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à 
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sua utilização; 
VIII  -  manifestações:  solicitações,  reclamações,  denúncias, 

sugestões,  elogios  e  demais  pronunciamentos  que  tenham  como  objeto 
serviços públicos prestados pelo  STF e a conduta de agentes públicos na 
prestação e fiscalização de tais serviços;

IX - prestação de contas: instrumento de gestão pública mediante o 
qual os administradores, os responsáveis pela governança e pelos atos de 
gestão do STF divulgam informações e análises quantitativas e qualitativas 
dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial 
do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previsto 
nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal; e

X - serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta ou 
indireta de bens ou serviços à sociedade, exercida pelo STF.

Art.  3º  As  normas  gerais  e  específicas  relativas  à  transparência  e 
prestação de contas, emanadas no âmbito do STF, são consideradas como 
parte integrante da política a que se refere esta Resolução.

Parágrafo  único.  Serão  definidos  por  ato  próprio  as  unidades 
responsáveis  por  prover  as informações e  os  respectivos prazos,  além de 
detalhar outros dados que forem exigidos pelo TCU ou pelo próprio STF.

Art. 4º São  princípios  orientadores  da  Política  de  Transparência, 
Dados Abertos e Prestação de Contas do STF:

I - publicidade;
II - transparência;
III - prestação de contas;
IV- comunicação e participação social; e
V - respeito às informações confidencias e aos dados pessoais.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES E DOS OBJETIVOS

Art. 5º São diretrizes da Política de Transparência, Dados Abertos e 
Prestação de Contas do STF:

I  -  observância  da  publicidade  das  informações  concernente  às 
atividades, serviços e bases de dados do STF como preceito geral e do sigilo 
como exceção;

II - garantia da prestação contas à sociedade, aos órgãos de controle, 
bem  como  às  demais  partes  interessadas,  a  fim  de  assegurar  a  boa 
governança organizacional;

III - garantia do recebimento de solicitações, sugestões, reclamações 
e  demais  manifestações  que  tenham  como  objetivo  contribuir  para  o 
aprimoramento da transparência e da prestação de serviços do STF;

IV - participação do cidadão no acompanhamento da prestação e na 
avaliação dos serviços prestados pelo STF;

V - garantia de acesso às informações e às bases de dados, as quais 
devem  ser  legíveis  por  máquina  e  estar  disponíveis  em  formato  aberto, 
respeitadas a LAI e a LGPD; 

VI - descrição das bases de dados, com informação suficiente para a 
compreensão  de  eventuais  manifestações  quanto  à  sua  qualidade  e 
integridade.

Art.  6º  São  objetivos  Política  de  Transparência,  Dados  Abertos  e 
Prestação de Contas do STF:

I - aprimorar a cultura de transparência pública, prestação de contas e 
participação social;

II - promover, independente de requerimento, a divulgação no Portal 
do  STF  (www.stf.jus.br)  de  informações  de  interesse  coletivo  ou  geral 
produzidas  ou  custodiadas  pelo  Tribunal,  observado  o  disposto  nos  arts. 
7º     e 8º da Lei nº 12.527, de 2011;

III - promover a divulgação no Portal do STF de informações relativas 
aos serviços prestados ao cidadão, observado o disposto no art. 7º da Lei n.º 
13.460, de 2017;

IV - prover acesso ao cidadão, com transparência, aos resultados, ao 
modo de funcionamento e aos serviços prestados pelo Tribunal;

V - atualizar periodicamente as informações sobre a transparência, 
prestação de contas e os serviços prestados pelo STF;

VI  -  fomentar  o  controle  social  e  o  desenvolvimento  de  novas 
tecnologias de forma participativa, com o objetivo de aprimorar a oferta de 
serviços do STF para o cidadão;

VII  -  disponibilizar  canais  de  recebimento  das  manifestações, 
inclusive  de  sugestões  melhorias  nos  serviços,  quando  for  vislumbrada 
oportunidade de simplificação ou aprimoramento do serviço prestado;

VIII  -  garantir  a  observância  aos  princípios  da  eficiência  e  da 
celeridade  nos  procedimentos  administrativos  relativos  à  análise  das 
manifestações, visando a sua efetiva resolução;

IX - disponibilizar aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados 
produzidos  ou  acumulados  pelo  STF,  sobre  os  quais  não  haja  vedação 
expressa de acesso;

X - disponibilizar bases de dados em sua completude e em bases 
interoperáveis;

XI  -  manter  atualizados  os  dados  abertos,  de  forma  a  garantir  a 
perenidade das informações e dos dados, a padronização de estruturas de 
informação e o valor dos dados à sociedade; 

XII  -  definir  responsáveis  pela  publicação,  atualização,  evolução  e 
manutenção de cada serviço disponibilizado na carta de serviços do STF e de 
cada conjunto de dados abertos disponibilizados na base do STF; 

XIII  -  definir  responsabilidade  compartilhada  pela  publicação  e 
atualização da página "Transparência e Prestação de Contas", do Portal do 
STF, por intermédio da qual é realizada a prestação de contas do Tribunal. 

CAPÍTULO III

DO PLANO DE DADOS ABERTOS 

Art.  7º  O Plano de Dados Abertos (PDA-STF) é o documento que 
orienta as ações de implementação e promoção de abertura de dados do STF, 
obedecidos padrões mínimos de qualidade para dados abertos, de forma a 
facilitar o entendimento e a reutilização das informações.

Art.  8º  O PDA-STF deverá dispor,  no mínimo,  sobre  os seguintes 
tópicos:

I - criação e manutenção de inventários e catálogos corporativos de 
dados administrativos;

II  -  critérios  de  priorização  na  abertura  de  bases  de  dados 
administrativos, que considerarão as informações já disponibilizados no Portal 
do STF relativas à prestação de contas do Tribunal e que ainda não estejam 
em formato aberto;

III - priorização da abertura dos dados administrativos observando o 
potencial de utilização e reutilização tanto pelos poderes públicos quanto pela 
sociedade civil;

IV  -  cronograma  relacionado  aos  procedimentos  de  abertura  das 
bases de dados administrativos e sua atualização;

V - utilização de processos participativos, com o objetivo de facilitar e 
priorizar  a  abertura  de  dados  administrativos,  esclarecer  dúvidas  de 
interpretação  na  sua  utilização  e  corrigir  problemas  nos  dados  já 
disponibilizados; 

VI  -  informação  sobre  a  unidade  e  servidores  responsáveis  pela 
publicação, atualização e manutenção dos respectivos dados abertos.

§ 1º Para elaboração do PDA-STF deverão ser  utilizados,  no que 
couber, os manuais e orientações constantes do Portal Brasileiro de Dados 
Abertos.

§ 2º Após a aprovação do PDA-STF, deverá ser providenciada sua 
publicação na página “Transparência  e  Prestação de Contas”  do Portal  do 
STF.

§ 3º A criação e manutenção de inventários e catálogos corporativos 
de  dados  judiciais  constarão  de  programa  ou  plano  de  dados  abertos 
específico, com cronograma próprio para priorização.

§ 4º Os dados abertos poderão ser catalogados no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.  9º A Prestação de Contas tem como finalidade demonstrar, de 
forma  clara  e  objetiva,  a  boa  e  regular  aplicação  dos  recursos  públicos 
federais recebidos pelo STF, atendendo as necessidades de informação dos 
cidadãos, dos usuários de serviços públicos, dos provedores de recursos, dos 
órgãos  do  Poder  Legislativo  e  de  controle  para  fins  de  transparência, 
responsabilização e tomada de decisão.

§ 1º O processo de prestação de contas segue o rito estabelecido por 
normativos específicos do Tribunal de Contas da União (TCU), em seu poder 
regulamentar conferido art.  3º  da Lei  8.443,  de 16 de julho de 1992, para 
expedir  instruções  e  atos  normativos  sobre  processos  que  lhe  devam ser 
submetidos.

§ 2º As informações exigidas pelo TCU deverão ser publicadas no 
Portal do STF, na página "Transparência e Prestação de Contas".

CAPÍTULO V

DA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

Art. 10. A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar os 
serviços prestados pelo Tribunal, bem como esclarecer e orientar o cidadão 
sobre a forma de acessá-los, apresentando, no mínimo:

I - serviços oferecidos;

II - requisitos e documentos necessários para acessar o serviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - prazo para a prestação do serviço;

V - forma de prestação do serviço (digital ou presencial); 

VI - mecanismos de comunicação com o cidadão, com a informação 
dos canais para apresentação de eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço.
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§ 1º As solicitações, reclamações e sugestões de que trata o inciso V 
do art. 2º deverão referir-se a serviços que estejam disponíveis na Carta de 
Serviços ao Cidadão.

§  2º  Poderão  ser  feitas  solicitações  de  simplificação  dos  serviços 
previstos na Carta de Serviços ao Cidadão, com o detalhamento da melhoria 
proposta, por intermédio do canal de sugestões.  

CAPÍTULO VI
DO COMITÊ DE TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.  11.  O  CTPC,  instância  temática  de  apoio  à  governança 
responsável  pela  implementação e monitoramento da Política de que trata 
esta Resolução,  será composto pelos titulares das seguintes instâncias do 
Tribunal.  

I - Central do Cidadão (CIDA);
II - Assessoria de Apoio à Governança e Conformidade (AGC); 
III - Secretaria de Tecnologia da Informação (STI);
IV - Secretaria de Gestão Estratégica (SGE);
V - Auditoria Interna, com função consultiva.
§ 1º A CIDA e a AGC exercerão a coordenação do CTPC, quanto à 

transparência institucional e à prestação de contas do STF, respectivamente. 
§ 2º Os suplentes deverão ser indicados pelos titulares das unidades 

e nomeados por ato próprio do Diretor-Geral do Tribunal.
Art. 12.  São competências do CTPC-STF:
I  -  zelar  pelos  princípios,  diretrizes  e  objetivos  Política  de 

Transparência, Dados Abetos e Prestação de Contas do STF;
II  -  recomendar  medidas  de  aperfeiçoamento  de  normas  e 

procedimentos necessários ao cumprimento da LAI, da Lei nº 13.460, de 2017 
e da prestação de contas;

III  -  recomendar  medidas  de  aperfeiçoamento  de  procedimentos 
necessários ao recebimento e tratamento das manifestações;

IV  -  prover  subsídios  à  Alta  Administração  para  avaliação  e 
direcionamento da prestação de contas do STF e da gestão de conteúdo da 
página “Transparência e Prestação de Contas”;

V - prover subsídios à Alta Administração para priorização dos dados 
administrativos  do  STF  passíveis  de  abertura,  orientando  e  fornecendo 
diretrizes à STI;

VI  -  analisar  e  opinar  sobre  a  adequação  do  PDA-STF  proposto, 
submetendo-o à aprovação da Alta Administração;

VII - monitorar a implementação do PDA-STF;
VIII  -  propor  sistema informatizado,  com vistas  ao  recebimento,  à 

análise  e  ao  atendimento  das  manifestações  e  pedidos  de  informação, 
incluindo  mecanismos  que  gerem  relatórios  gerenciais  sobre  prazos  de 
atendimento e pesquisas de satisfação; 

IX  -  tratar  as  informações  obtidas  por  meio  de  manifestações 
recebidas  e  das  pesquisas  de  satisfação  realizadas  com  a  finalidade  de 
produzir  relatórios  e  subsidiar  as  unidades  responsáveis  na  avaliação  e 
implementação de ações de aprimoramento.

Art. 13.  São competências da CIDA.

I - tratar os assuntos relativos à transparência institucional do STF, 
coordenando  as  ações  para  organização  das  informações  constantes  da 
página  “Transparência  e  Prestação  de  Contas”,  bem  como  monitorar  e 
averiguar sua adequação e padronização;

II - coordenar as ações para realização da autoavaliação periódica de 
transparência  no  STF,  por  intermédio  de  instrumento  próprio  ou  por 
instrumentos disponibilizados por outros órgãos superiores;

III - receber e dar tratamento às informações obtidas por meio das 
manifestações recebidas  e das pesquisas  de satisfação  realizadas,  com a 
finalidade  de  prover  informação  ao  CTPC-STF,  para  subsidiar  a  Alta 
Administração na avaliação dos serviços; 

IV - monitorar a adequação da Carta de Serviços do STF e a sua 
atualização pelas unidades do Tribunal.

Art. 14. São competências da AGC:
I  -  instruir,  anualmente,  o  processo  administrativo  relativo  aos 

trabalhos de prestação de contas do Tribunal;
II - orientar as unidades do Tribunal quanto às atividades relacionadas 

à  elaboração  e  consolidação  do  Relatório  de  Gestão  do  STF,  conforme 
orientações do TCU; 

III - verificar se as informações que integram a prestação de contas, 
de acordo com as orientações do TCU, constam na página “Transparência e 
prestação de contas”.

Art. 15. São competências da STI:

I - propor o PDA-STF para avaliação do CTPC-STF, de acordo com 
os manuais e orientações constantes do Portal Brasileiro de Dados Abertos, 
no prazo de 90 dias;

II - Assessorar o CTPC-STF, a fim de subsidiá-lo com informações 
necessárias à orientação das unidades responsáveis para cumprimento das 
normas referentes a dados abertos; 

III  -  providenciar  o  inventário  e  o  catálogo  corporativo  de  dados 
administrativos  do  STF,  principalmente  aqueles  exigidos  para  publicação 
obrigatória na página “Transparência e Prestação de Contas”, em observância 
às normas de prestação de contas do TCU; 

IV - providenciar a catalogação dos dados administrativos que forem 
abertos pelo STF no Portal Brasileiro de Dados Abertos ou portal específico.

Art. 16. São competências das unidades do STF:

I - prover e atualizar as informações para a página “Transparência e 
Prestação  de  Contas”,  no  prazo  e  forma  definidos  pelo  TCU  e  em  ato 
específico do STF;

II - manter atualizados os dados abertos disponibilizados na base de 
dados  do  STF,  de  acordo  com a  periodicidade  de  atualização  prevista  no 
PDA-STF;

III  -  manter  o  conteúdo  da  Carta  de  Serviços  do  STF  atualizado, 
incluindo  a  informação  sobre  a  forma  de  prestação  do  serviço  (digital  ou 
presencial), o prazo e o local de atendimento; 

IV - informar a área e os servidores da unidade responsáveis pela 
publicação e atualização das informações constantes da Carta de Serviços ao 
Cidadão.

Parágrafo  único.  Até  que  sobrevenha  recurso  tecnológico  que 
viabilize a edição da Carta de Serviços de forma descentralizada, as unidades 
administrativas  deverão  apresentar  à  CIDA as  atualizações  relativas  aos 
serviços existentes ou à inclusão de novos serviços.

Art.  17.  As  reuniões  ordinárias  do  CTPC-STF  serão  semestrais, 
realizadas com pauta, data e horário definidos previamente e comunicados, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  

§ 1º As reuniões deverão ser agendadas preferencialmente ao início 
de cada semestre.

§ 2º As deliberações ocorrerão por maioria simples dos participantes, 
prevalecendo o voto do coordenador em caso de empate, e serão registradas 
em ata.

§  3º A  forma  de  comunicação  e  convocação  das  reuniões  será 
preferencialmente via meio eletrônico.

Art. 18.  Poderão  ser  realizadas  reuniões  extraordinárias 
mediante convocação de qualquer dos membros do CTPC-STF.

Art. 19.  O  CTPC-STF  poderá  convidar  outros  profissionais  para 
participarem  de  reuniões  ou  mesmo  do  desenvolvimento  de  trabalhos 
relacionadas às atribuições do Comitê. 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pelo CTPC-STF.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro LUIZ FUX

RESOLUÇÃO 759, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Institui  a  Política  de  Privacidade  e  de 
Proteção de Dados Pessoais no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal.

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o objetivo do Supremo Tribunal Federal (STF) de 
se tornar uma Corte Constitucional Digital, alinhada com a crescente utilização 
de sistemas informacionais estruturados e da própria Internet pelos atores do 
Sistema de Justiça;

 CONSIDERANDO que  a  atuação  jurisdicional  e  administrativa  do 
STF deve se pautar pelos princípios da transparência e da publicidade, porém 
respeitando os direitos de personalidade e a autodeterminação dos atores do 
Sistema de Justiça;

 CONSIDERANDO que a Lei  Geral  de Proteção de Dados (Lei  nº 
13.709,  de  14  de  agosto  de  2018  -  LGPD)  se  fundamenta  em  diversos 
valores,  como o  respeito  à  privacidade;  à  autodeterminação  informativa;  à 
inviolabilidade  da  intimidade,  da  honra  e  da  imagem;  ao  desenvolvimento 
econômico e tecnológico e à inovação nacional;

 CONSIDERANDO que a LGPD estabelece as condições nas quais 
os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de direitos para os 
titulares dos dados, gera obrigações específicas para os controladores dos 
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dados  e  cria  procedimentos  para  que  haja  maior  segurança  e  respeito  à 
autodeterminação informativa dos  titulares,  durante  o  tratamento  de  dados 
pessoais e seu compartilhamento com terceiros;

 CONSIDERANDO que a LGPD (art. 50) estimula os controladores e 
operadores  a  formular  regras  de  boas  práticas  e  de  governança  que 
estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os 
procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 
específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, 
os  mecanismos  internos  de  supervisão  e  de  mitigação  de  riscos  e  outros 
aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais, adotando programa 
de governança em privacidade de dados;

 CONSIDERANDO que a aplicação  da  LGPD deve  ser  harmônica 
com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI) em face do dever de 
transparência e prestação de contas à sociedade pela Administração Pública;

 CONSIDERANDO  o  que  consta  no  Processo  Administrativo 
Eletrônico nº 011265/2020,

R E S O L V E:  

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituída a Política de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais do Supremo Tribunal Federal (STF).

 
Art. 2º Esta Política regulamenta a proteção de dados pessoais nas 

atividades  jurisdicionais  e  administrativas  do  STF,  bem  como  no 
relacionamento do Tribunal com Ministros, magistrados, advogados, membros 
do Ministério Público, jurisdicionados, servidores, colaboradores, contratados, 
demais partes interessadas e público em geral.

Parágrafo único. O tratamento de dados pessoais pelo STF em suas 
plataformas  e  sistemas  poderá  ser  regulamentado  por  atos  normativos 
específicos, de acordo com suas particularidades, formulados e interpretados 
de acordo com os princípios e diretrizes desta Política.  

CAPÍTULO II

 DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS 

Art. 3º A aplicação desta Política será pautada pelo dever de boa-fé e 
pela observância dos princípios previstos no art. 6º da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

I - finalidade;
II - adequação;
III - necessidade;
IV - livre acesso;
V - qualidade dos dados;
VI - transparência;
VII - segurança;
VIII - prevenção;
IX - não discriminação;
X - responsabilização e prestação de contas.
 
Art. 4º O tratamento de dados pessoais pelo STF deve atender a sua 

finalidade  pública,  com  o  objetivo  de  executar  suas  atribuições  legais  e 
constitucionais.

Parágrafo único. O Regimento Interno do STF e as demais normas de 
organização  da  Corte  definem as funções  e  atividades  que  constituem as 
finalidades e os critérios balizadores do tratamento de dados pessoais para 
fins desta Política.

 
Art. 5º O STF poderá, nas atividades voltadas ao estrito exercício de 

suas  competências  e  de  acordo  com  os  princípios  e  as  bases  legais 
estipuladas  pela  LGPD,  proceder  ao  tratamento  de  dados  pessoais 
independentemente de consentimento dos titulares.

Parágrafo  único.  No  exercício  de  atividades  administrativas  não 
vinculadas  diretamente  ao  exercício  de  suas  competências  legais  e 
constitucionais, o STF deverá obter o consentimento dos titulares para tratar 
seus  dados  pessoais,  sempre  respeitando  e  concretizando  a 
autodeterminação informativa dos envolvidos.

 
Art. 6º Os dados pessoais tratados pelo STF serão:
I  -  protegidos  por  procedimentos internos,  com trilhas de  auditoria 

para registrar autorizações, utilização, impactos e violações;
II  -  mantidos  disponíveis,  exatos,  adequados,  pertinentes  e 

atualizados,  sendo  retificados  ou  eliminados  mediante  informação  ou 
constatação de impropriedade ou face a solicitação de remoção, devendo a 
neutralização  ou  descarte  do  dado  observar  as  condições  e  períodos  da 
tabela de prazos de retenção de dados;

III - compartilhados somente para o exercício das atividades voltadas 
ao estrito exercício de suas competências legais e constitucionais,  ou para 
atendimento de políticas públicas aplicáveis; e

IV  -  revistos  em  periodicidade  mínima  anual,  sendo  de  imediato 

eliminados aqueles que já não forem necessários, por terem cumprido sua 
finalidade ou por ter encerrado o seu prazo de retenção.

 
Art. 7º A responsabilidade do STF pelo tratamento de dados pessoais 

estará circunscrita aos deveres decorrentes do exercício de suas atribuições 
constitucionais,  legais  e  institucionais,  pautando-se  pelo  princípio  da 
prestação de  contas,  com emprego e  demonstração das  boas  práticas de 
governança e de segurança da informação a fim de cumprir  as normas de 
proteção de dados pessoais por meio de medidas eficazes.

 
Art. 8º O STF deverá adotar todas as medidas possíveis para garantir 

o usufruto dos direitos assegurados pela LGPD ao titular dos dados pessoais, 
bem  como  pelas  legislações  e  atos  normativos  correlatos,  informando 
adequadamente os procedimentos necessários à sua fruição nos respectivos 
sítios eletrônicos e materiais de divulgação específicos.

  

CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS E REGRAS PARA TRATAMENTO DE DADOS 

Art.  9º  Os  contratos  firmados  pelo  STF  com  terceiros  serão, 
gradativamente, adaptados para, no que couber, alinharem-se a esta Política.

Parágrafo  único.  Os  contratos  em vigor  poderão  ser  revistos  para 
adaptação e adequação a esta Política, e,  dentro de suas particularidades, 
serem aditados ou regidos por disciplina própria para a consecução dessa 
reformulação.

 
Art.  10.  Os  dados  pessoais  sensíveis  tratados  na  atividade 

jurisdicional independem de consentimento, com base no art. 11, II, a e b, da 
LGPD, sem prejuízo da observância de outras prescrições de tratamento de 
dados previstas na legislação processual.

Parágrafo único. Em relação às ações administrativas, o tratamento 
de dados sensíveis deverá se fundamentar nas hipóteses do art.  11, II,  da 
LGPD, comprovando-se a indispensabilidade do tratamento e publicidade nos 
casos  de  eventual  dispensa  de  consentimento,  na  forma do  art.  23,  I,  da 
LGPD e de eventual disposição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD),  em regulamento ou ato específico para regência de cada relação 
jurídica.

 
Art.  11.  O tratamento de dados de criança e adolescente deve se 

pautar pelo seu melhor interesse e por sua máxima proteção, devendo o STF 
disponibilizar  as  informações  sobre  o  tratamento  realizado  de  maneira 
simples,  clara  e  acessível,  proporcionando  o  seu  pleno  entendimento  por 
parte da criança, do adolescente, dos pais e dos responsáveis legais.

§ 1º Para fins desta Política, considera-se criança os menores de 16 
anos e adolescente aqueles entre 16 e 18 anos.

§ 2º O tratamento de dados de adolescente seguirá adicionalmente 
as regras civis e penais aplicáveis.

§ 3º É vedado o repasse de dados pessoais de criança a terceiro sem 
o consentimento específico e destacado de um de seus pais ou responsáveis 
legais,  neste  último  caso  com  a  obrigação  de  o  STF  realizar  esforços 
razoáveis  e  tecnologicamente  possíveis  para  verificação  da  higidez  do 
consentimento fornecido e da veracidade do responsável, mantendo pública a 
informação acerca dos dados coletados, da forma de sua utilização e dos 
procedimentos para o pleno exercício dos direitos do titular dos dados, nos 
termos do art. 14, §2º c/c art. 18 da LGPD.

§4º  O tratamento  de dados  de  criança  na atividade jurisdicional  e 
administrativa do Tribunal admite excepcionalmente a dispensa fundamentada 
do consentimento elencado no art. 14, §1º, da LGPD, quando tal medida for 
estritamente  necessária  para  sua  proteção  e  seu  melhor  interesse,  assim 
como quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsáveis 
legais, de acordo com o art. 14, §3º, da LGPD.

 
Art.  12.  Os  portais  do  STF  na  internet  poderão  utilizar  arquivos 

(cookies) para registrar e gravar, no computador do usuário, as preferências e 
navegações realizadas nas respectivas páginas, para fins  estatísticos e de 
aprimoramento dos serviços, desde que obtido o consentimento do titular e 
respeitadas as normas de proteção de dados pessoais.

 

CAPÍTULO IV

DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 13. Para os fins do art. 5º, VI, da LGPD, o papel de Controlador é 
exercido  pela  União,  representada  pelo  STF  e  dirigida  por  sua  Alta 
Administração.

 
Art.  14. O STF poderá requisitar, a qualquer tempo, informações a 

respeito  do  tratamento  dos  dados  pessoais  confiados  a  fornecedores  de 
produtos, prestadores de serviços ou parceiros para o Tribunal, respeitando-
se o sigilo empresarial e as demais proteções legais.

Parágrafo  único.  Os  fornecedores  de  produtos,  prestadores  de 
serviços e outros parceiros, ao tratarem os dados pessoais a eles confiados 
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pelo STF, serão considerados operadores e deverão aderir  a esta Política, 
além de cumprir os deveres legais e contratuais respectivos, dentre os quais 
se incluirão os seguintes:

I  -  assinar  contrato  ou  termo  de  compromisso  com  cláusulas 
específicas sobre proteção de dados pessoais definidas pelo STF;

II  -  apresentar  evidências  e  garantias  suficientes  de  que  aplica 
medidas técnicas e administrativas adequadas de segurança para a proteção 
dos  dados  pessoais,  nos  termos  definidos  na  legislação,  em  normas 
administrativas do STF e nos instrumentos contratuais;

III - manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, 
com condições de rastreabilidade e de fornecer prova eletrônica a qualquer 
tempo;

IV - seguir fielmente as diretrizes e instruções transmitidas pelo STF;
V  -  facultar  acesso  a  dados  pessoais  somente  para  o  pessoal 

autorizado que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso 
formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, devendo a 
prova do compromisso estar disponível em caráter permanente para exibição 
ao STF, mediante solicitação;

VI - permitir a realização de auditorias, incluindo inspeções pelo STF 
ou por quem por ele autorizado, e disponibilizar toda a informação necessária 
para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas;

VII - auxiliar, sempre que demandado pelo STF ou seu controlador, no 
atendimento pelo respectivo contratante, de obrigações perante titulares de 
dados  pessoais,  autoridades  competentes  ou  quaisquer  outros  legítimos 
interessados;

VIII  -  comunicar  formalmente  e  de  imediato  ao  Encarregado  a 
ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa 
acarretar comprometimento ou dano potencial  ou efetivo a titular de dados 
pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções;

IX - descartar de forma irrecuperável, ou devolver para o contratante, 
todos  os  dados  pessoais  e  as  cópias  existentes,  após  a  satisfação  da 
finalidade respectiva ou o encerramento do tratamento por decurso de prazo 
ou por extinção de vínculo legal ou contratual.

 
Art. 15. A função de Encarregado pelo tratamento de dados pessoais 

(art.  5º,  VIII,  da LGPD) será exercida por unidade ou membro do Tribunal 
indicado pelo Presidente do STF.

§ 1º Os pedidos de titulares dos dados serão dirigidos à Central do 
Cidadão que os receberá e, indicando a pertinência temática à proteção de 
dados pessoais, encaminhará ao Encarregado para análise.

§ 2º O Encarregado examinará os pedidos e os encaminhará a Alta 
Administração do Tribunal, com parecer e proposta fundamentada de solução.

§  3º  O  Encarregado  comunicará  ao  titular  dos  dados  a  solução 
adotada pelo Controlador.

 
Art.  16.  O  Encarregado  contará  com  apoio  efetivo  do  Comitê 

Executivo  de  Proteção de Dados (CEPD)  com a finalidade  de  estabelecer 
regras de segurança, de boas práticas, de governança, e de procedimentos 
envolvendo a proteção de dados pessoais para o adequado desempenho de 
suas funções.

§1º  O  CEPD  atuará  em  conjunto  com  o  Comitê  Corporativo  de 
Segurança  da  Informação  (CCSI)  do  STF  nas  atividades  de  auxílio  ao 
Encarregado.

§2º Caso solicitado pelo Encarregado,  o CEPD e o CCSI poderão 
redigir parecer técnico acerca dos pedidos de titulares dos dados, em conjunto 
ou individualmente.

 
Art.  17.  O  STF  poderá  padronizar  modelos  de  comunicação  para 

utilização pelo Encarregado no atendimento  de  solicitações  ou  dúvidas  de 
titulares de dados pessoais e demais procedimentos organizacionais visando 
assegurar a celeridade dos requerimentos.

 

Art. 18. É operador, no âmbito do STF, a pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, que realizar tratamento de dados pessoais em 
nome do Controlador descrito no art. 13 desta Resolução.

Parágrafo  único.  Não  é  considerado  operador,  para  os  fins  desta 
Política, o indivíduo natural  que atue como profissional  subordinado a uma 
pessoa jurídica ou como membro de seus órgãos.

 

CAPÍTULO V

DA SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS 

Art. 19. O STF dispõe de Política de Segurança da Informação, além 
de  CCSI,  que  especifica  e  determina  a  adoção  de  medidas  técnicas  e 
administrativas  de  segurança  para  a  proteção  de  dados  pessoais  contra 
acessos  não  autorizados,  situações  acidentais  ou  incidentes  culposos  ou 
dolosos  de  destruição,  perda,  adulteração,  compartilhamento  indevido  ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

 

Art. 20. O STF adotará boas práticas e governança em segurança da 

informação visando orientar comportamentos adequados e mitigar os riscos 
de  comprometimento  dos  dados  pessoais  tratados  em  suas  atividades 
jurisdicional e administrativa.

 
Art.  21.  O  Encarregado  e  o  CEPD  deverão  manter  a  Alta 

Administração  do  STF  informada  a  respeito  de  aspectos  e  de  fatos 
significativos para a integridade dos sistemas do Tribunal.

Parágrafo único.  Os membros do CEPD e o Encarregado deverão 
informar e ser informados pelo CCSI sobre os incidentes envolvendo dados 
pessoais.

 
Art. 22. A partir da data de sua publicação, a presente Política pode 

ser  revista  em intervalos  planejados  não  superiores  a  12  (doze)  meses  e 
deverá ser revisada ante a ocorrência de alguma das seguintes condições:

I  -  edição  ou  alteração  de  leis  ou  regulamentos  relevantes  que 
impactem sua regulamentação;

II - alteração de diretrizes estratégicas desempenhadas pela gestão 
do STF;

III - expiração da data de validade do documento, se aplicável;
IV  -  mudanças  significativas  na  arquitetura  de  tecnologia  da 

informação;
V - comunicação, de acordo com solicitação do CCSI;
VI - análises de risco em Relatório de Impacto de Proteção de Dados 

Pessoais  que  indiquem  a  necessidade  de  modificação  na  Política  para 
readequação da organização visando a prevenir ou mitigar riscos relevantes.

 

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  23.  Esta política integra  a governança  organizacional  do  STF, 
podendo ser avaliada pela Auditoria Interna.

 
Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pela Alta Administração 

da Corte, após ouvir o CEPD.
 
Art. 25. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário.
 
Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro LUIZ FUX

DISTRIBUIÇÃO  

Ata da  Ducentésima Septuagésima Sétima Distribuição realizada em 
15 de dezembro de 2021.

Foram  distribuídos  os  seguintes  feitos,  pelo  sistema  de 
processamento de dados:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.554 (1)
ORIGEM : 3554 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : TOCANTINS
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
AUTOR(A/S)(ES) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
RÉU(É)(S) : ESTADO DO TOCANTINS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RÉU(É)(S) : GETULIO FELIX DA LUZ
RÉU(É)(S) : ANA VINDOURA DE SOUSA LUZ
ADV.(A/S) : FABIANO CALDEIRA LIMA (2493/TO)

AÇÃO ORIGINÁRIA 2.628 (2)
ORIGEM : 2628 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MILTON DA COSTA LIMA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JULIAO SILVEIRA COELHO (17202/DF, 244731/SP) E 

OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.161 (3)
ORIGEM : 210161 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : EDIVAR SILVA E NORONHA JUNIOR
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IMPTE.(S) : RODRIGO LIMA DOS SANTOS (47183/DF)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº  664.628 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.210 (4)
ORIGEM : 210210 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : NORIVAL TEIXEIRA
IMPTE.(S) : MARCELO TAVARES (093333/RJ)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.212 (5)
ORIGEM : 210212 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : NATHALIA KALINE CHAVES DE MELO
IMPTE.(S) : ARTHUR DA SILVA FERNANDES CANTALICE (24868 

OAB)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.213 (6)
ORIGEM : 210213 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : ANTÔNIO RAFAL NUNES DA SILVA
IMPTE.(S) : EMILY INGRID COSTA DA SILVA (66931/DF) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.214 (7)
ORIGEM : 210214 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : RODRIGO BORGES DA CRUZ
IMPTE.(S) : DIEGO CORREA PACHECO (53288/SC)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 618.900 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.215 (8)
ORIGEM : 210215 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS
PACTE.(S) : TODOS OS DEMAIS CIDADÃOS MENCIONADOS NA 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 33 DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2021 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 
9 DE DEZEMBRO DE 2021

ADV.(A/S) : GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS (241645/SP)
COATOR(A/S)(ES) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.216 (9)
ORIGEM : 210216 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : VALÉRIO FEREIRA DA SILVA
IMPTE.(S) : AGEU MOTTA (328503/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.217 (10)
ORIGEM : 210217 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : PEDRO ANSELMO DOS SANTOS
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.222 (11)
ORIGEM : 210222 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : L.C.S.
IMPTE.(S) : MARCELO SCHMIDT RAMALHO (103556/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.229 (12)
ORIGEM : 210229 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : BRUNO GIOPATTO SILVA
IMPTE.(S) : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES (221336/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.230 (13)
ORIGEM : 210230 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : JORGE LUIS BORGES DE SOUSA SILVA
IMPTE.(S) : JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR (229554/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.234 (14)
ORIGEM : 210234 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : FELIPE RIBEIRO ARAÚJO LEOPOLDINO
IMPTE.(S) : VICTOR NAGIB AGUIAR (261831/SP)
IMPTE.(S) : RENATA MEDEIROS RAMOS (316002/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.237 (15)
ORIGEM : 210237 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : L.V.O.P.
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 704.844 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.241 (16)
ORIGEM : 210241 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : ERICA SILVA CARDOSO
IMPTE.(S) : RENAN DOS SANTOS CARVALHO (435881/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.245 (17)
ORIGEM : 210245 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : E.G.S.
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : RELATORA DO HC Nº 703.080 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.246 (18)
ORIGEM : 210246 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : PATRICK JOSE STORCHI
IMPTE.(S) : VICENTE TESTON MACHADO (84999/RS) E OUTRO(A/

S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 710.614 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.247 (19)
ORIGEM : 210247 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
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PACTE.(S) : VINÍCIUS DE JESUS CONCEIÇÃO
IMPTE.(S) : MARCELO BONFIM DOS SANTOS (46857/BA)
COATOR(A/S)(ES) : RELATORA DO HC Nº 609.361 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.248 (20)
ORIGEM : 210248 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : GLAUCIO ROGERIO ONISHI SERINOLI
IMPTE.(S) : GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (117987/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 669.747 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.249 (21)
ORIGEM : 210249 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : J.C.P.L.
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 694.714 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.250 (22)
ORIGEM : 210250 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : KAUAN ANTONY LAURINDO BATISTA
IMPTE.(S) : ANGÉLICA ROZA CAETANO (373901 OAB)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 706.425 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.251 (23)
ORIGEM : 210251 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : WESLEY PEREIRA DONATO
IMPTE.(S) : PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA (308846/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.252 (24)
ORIGEM : 210252 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : JONATHAN MOURA DOS SANTOS
IMPTE.(S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.253 (25)
ORIGEM : 210253 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : LEANDRO FELIPE SOARES TEIXEIRA
IMPTE.(S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.048 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.254 (26)
ORIGEM : 210254 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : HENRICO ROCHA DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : CRISTINA DA PAZ SILVA (394773/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 710.848 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.255 (27)
ORIGEM : 210255 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : CEARÁ
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : IRAMILTON GOMES DOS SANTOS
IMPTE.(S) : IGOR PINHEIRO COUTINHO (25242/CE) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.256 (28)

ORIGEM : 210256 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : SALVADOR ALVES CIMINO
IMPTE.(S) : PEDRO AUGUSTO DE LIMA FELIPE E POSSA (174484/

MG) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.257 (29)
ORIGEM : 210257 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : JEAN MARCEL DOS SANTOS BUENO
IMPTE.(S) : LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR (337648/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 679.221 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.258 (30)
ORIGEM : 210258 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : LEONARDO SILVA GONÇALVES
IMPTE.(S) : CRISTIANE KERCIA FERREIRA DIAS (114852/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RESP Nº 1.936.021 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.259 (31)
ORIGEM : 210259 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : RAFAEL JUNIOR LABADESSA
IMPTE.(S) : ARMANDO DE OLIVEIRA COSTA NETO (329718/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 705.559 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.260 (32)
ORIGEM : 210260 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : LUIS CLAUDIO SOUZA DAS NEVES
IMPTE.(S) : CIRO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (205924/RJ) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.261 (33)
ORIGEM : 210261 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : GILMAR ALBINO DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : CRISTIANE EPPLE (73904/RS)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.262 (34)
ORIGEM : 210262 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : ROSA MARIA DANTAS DE MELO
IMPTE.(S) : PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO (21394/BA)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.414 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.263 (35)
ORIGEM : 210263 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : V.U.C.
IMPTE.(S) : GYLLIARD MATOS FANTECELLE (100112/MG) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RHC Nº 152.824 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.264 (36)
ORIGEM : 210264 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : BRENO AUGUSTO RODRIGUES REZENDE
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IMPTE.(S) : TAYLA NILESSA DE LIMA (435189/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 705.320 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.265 (37)
ORIGEM : 210265 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : EVALDO ÊNIO FREITAS DOS SANTOS
IMPTE.(S) : LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF (137826/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.266 (38)
ORIGEM : 210266 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : FELIPE RODRIGUES WADA
IMPTE.(S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.286 (39)
ORIGEM : 210286 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : RICHARD LUCHTEMBERG
IMPTE.(S) : RUIZ DANIEL HERLIN RITTER (93180/RS) E OUTRO(A/

S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.406 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.287 (40)
ORIGEM : 210287 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : RAFAEL GONCALVES ROCHA
IMPTE.(S) : BIANCA DE MORAIS FARIA (170022/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 701.310 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.288 (41)
ORIGEM : 210288 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : JOÃO EDUARDO SOARES BORBA MELLO
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.289 (42)
ORIGEM : 210289 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : ROBSON BITENCOURT BELLOLI
IMPTE.(S) : JUNIOR LUIS VAZ (98676/RS)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 705.452 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.290 (43)
ORIGEM : 210290 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : RODRIGO RODRIGUES COSTA DA SILVA
IMPTE.(S) : LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA (201063/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.141 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.291 (44)
ORIGEM : 210291 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : JOSE JUNIO DA SILVA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 695.566 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.292 (45)

ORIGEM : 210292 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : GUILERME GIACOMINI DOS SANTOS
IMPTE.(S) : ENIO ARANTES RANGEL (158229/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.293 (46)
ORIGEM : 210293 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : MATEUS EDUARDO ARAÚJO MARTINS
IMPTE.(S) : NELSON JOSE NEVES FILHO (288634/SP)
COATOR(A/S)(ES) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.294 (47)
ORIGEM : 210294 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PIAUÍ
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : MISAEL PEREIRA ARAUJO
IMPTE.(S) : WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA (27669/DF, 8879-A/MA, 

01479/PE, 5844/PI, 210267/RJ, 106527A/RS, 389438/SP, 
5233/TO) E OUTRO(A/S)

COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.295 (48)
ORIGEM : 210295 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) : VITOR HUGO ANDRADE DA SILVA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.297 (49)
ORIGEM : 210297 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : LUIZ PHILIPPE BARBOSA BARROS
IMPTE.(S) : MARCOS SANTOS SILVA (27434/BA)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 689.524 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.298 (50)
ORIGEM : 210298 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : GABRIEL AUGUSTO FARIA DA MATA
IMPTE.(S) : ANDRE LUIZ BASILIO JUNIOR (194226/MG)
COATOR(A/S)(ES) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.299 (51)
ORIGEM : 210299 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : PAULINO LASMAR NETO
IMPTE.(S) : NEGIS MONTEIRO RODARTE (70374/MG) E OUTRO(A/

S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.300 (52)
ORIGEM : 210300 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : THAIS TISSOT DORNELES
IMPTE.(S) : ELEANDRO PETROCELI PILAR (46961/RS)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 690.748 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.301 (53)
ORIGEM : 210301 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : JONATHAN SANTANA MACEDO
IMPTE.(S) : RICARDO MAMORU VENO (340173/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 709.986 DO SUPERIOR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

HABEAS CORPUS 210.302 (54)
ORIGEM : 210302 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : DIRCEU SETEMBRINO BERTÉ
IMPTE.(S) : MARCELO GONZAGA (19878/SC)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.306 (55)
ORIGEM : 210306 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : CHARLES PETER DA CRUZ RODRIGUES
IMPTE.(S) : MARCOS CRISTIANI COSTA DA SILVA (26622/PR)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.308 (56)
ORIGEM : 210308 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUEÇADA
IMPTE.(S) : RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA (242875/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 705.751 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.311 (57)
ORIGEM : 210311 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : GRAZIELA DE SOUZA REIS
IMPTE.(S) : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE 

GOIAS
IMPTE.(S) : ANALECIA HANEL RORATO (58940/GO) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.312 (58)
ORIGEM : 210312 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) : LUIZ CLAUDIO SOUZA LEAL
IMPTE.(S) : CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES (111076/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.213 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.314 (59)
ORIGEM : 210314 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : MARCIANO CLAUDINEI MARTINS CAMARGO
IMPTE.(S) : JULIO CEZAR SANCHES NUNES (15510/MS, 

107825/PR)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.316 (60)
ORIGEM : 210316 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : CLAUDIO JOSE RODRIGUES BRAZ
IMPTE.(S) : JOSE RICARDO JESUS DOS SANTOS (197947/RJ)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COATOR(A/S)(ES) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

HABEAS CORPUS 210.318 (61)
ORIGEM : 210318 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : GIOVANNA BARRIM DOS SANTOS SCHAEFFER
IMPTE.(S) : NICOLAS BERETA MACHADO (104384/RS)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 692.232 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.319 (62)
ORIGEM : 210319 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) : TIAGO RANGIES RIBEIRO POCOPETZ
IMPTE.(S) : EDUARDO NUNES SA (165694/SP)

COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 708.991 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.320 (63)
ORIGEM : 210320 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : ROBSON FONSÊCA DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.304 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.321 (64)
ORIGEM : 210321 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : WELLINGTON EDUARDO MATIAS DO NASCIMENTO
IMPTE.(S) : RODRIGO GENOVES VARANDA (113388/MG)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.322 (65)
ORIGEM : 210322 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : CELIO DOMINGOS DA SILVA
IMPTE.(S) : BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO (66909/DF)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.323 (66)
ORIGEM : 210323 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : MARCELO PALHARES VIEIRA NETO
IMPTE.(S) : RAPHAEL SILVA ELIAS (100806/MG)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.325 (67)
ORIGEM : 210325 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) : LEANDRO MARTINS BRANDT
PACTE.(S) : ALEXANDRE CRUZ RODRIGUES
PACTE.(S) : RAPHAEL SERGIO GARCIA DE SOUZA MENDES
IMPTE.(S) : PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS (097093/

RJ) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RHC Nº 156.636 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS 210.327 (68)
ORIGEM : 210327 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) : EDIVALDO DE PAULA MACHADO
IMPTE.(S) : MATEUS ALIPIO GALERA (329376/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 710.990 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA 38.350 (69)
ORIGEM : 38350 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
IMPTE.(S) : CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS MUTUARIOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : ROMEU FERNANDO CARVALHO DE SOUZA 

(065722/RJ)
IMPDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
IMPDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
IMPDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA 38.351 (70)
ORIGEM : 38351 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
IMPTE.(S) : ANDERSON KIOSHI SATOU
IMPTE.(S) : ANDERSON KIOSHI SATOU - TRANS-KI
ADV.(A/S) : VICTOR WAQUIL NASRALLA (389787/SP) E OUTRO(A/
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S)
IMPDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

PETIÇÃO 10.108 (71)
ORIGEM : 10108 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : SOB SIGILO
PROC.(A/S)(ES) : SOB SIGILO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECLAMAÇÃO 50.770 (72)
ORIGEM : 50770 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : ELIAS VAZ DE ANDRADE E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ROGERIO PAZ LIMA (18575/GO)
RECLDO.(A/S) : PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DO SENADO 

FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RECLDO.(A/S) : PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

REDISTRIBUÍDO

RECLAMAÇÃO 50.999 (73)
ORIGEM : 50999 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECLTE.(S) : JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)
ADV.(A/S) : EZIKELLY SILVA BARROS (31903/DF)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE ARIQUEMES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.098 (74)
ORIGEM : 51098 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA
ADV.(A/S) : JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA (071435/

RJ)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE NOVA IGUAÇU
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECLAMAÇÃO 51.102 (75)
ORIGEM : 51102 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS 

ESPECIALIZADOS LTDA
ADV.(A/S) : NILTON DA SILVA CORREIA (01291/DF, 188740/MG, 

26054-A/PB, 48700/PE, 221326/RJ)
ADV.(A/S) : MARCIA SILVA DE FREITAS (16171/DF)
RECLDO.(A/S) : RELATOR DO MS Nº 0000514-17.2021.5.10.0000 DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 10ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE 

BRASÍLIA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECLAMAÇÃO 51.103 (76)
ORIGEM : 51103 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : IGOR LIMA COUY (94658/MG)

RECLDO.(A/S) : JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
MALACACHETA

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.104 (77)
ORIGEM : 51104 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO 

ESTADO DE GOIAS - SINDEPOL - GO
ADV.(A/S) : BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARAES (26891/GO) E 

OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GOIÁS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE 

GOIAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.105 (78)
ORIGEM : 51105 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : SOLIMAR BARRETO CAMPOS
ADV.(A/S) : JOSE EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO 

(45658/SC)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE DIADEMA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.106 (79)
ORIGEM : 51106 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL 

E SEGURANCA
ADV.(A/S) : TADEU ALVES SENA GOMES (23725/BA, 15188-A/PA)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ROBEMAR CASTRO VIDAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.107 (80)
ORIGEM : 51107 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL 

E SEGURANCA
ADV.(A/S) : TADEU ALVES SENA GOMES (23725/BA, 15188-A/PA)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ELIEZER SOUZA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.108 (81)
ORIGEM : 51108 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO PRINCIPE (65609/SP) E 

OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE 

JUNDIAÍ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ALINE DE JESUS SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.109 (82)
ORIGEM : 51109 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : E.Y.T.
ADV.(A/S) : FELIPE CAZUO AZUMA (11327 - A/MS, 34938/PR) E 

OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA 2ª 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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RECLAMAÇÃO 51.110 (83)
ORIGEM : 51110 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : MAURICIO GOMES DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DA COMARCA DE 
CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.111 (84)
ORIGEM : 51111 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : VINICIUS GABRIEL DE LIMA CUNHA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DA COMARCA DE 
CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.112 (85)
ORIGEM : 51112 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : MATHEUS CORREA COUTO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DA COMARCA DE 
CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.113 (86)
ORIGEM : 51113 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : LUIS FERNANDO DELGADO BRANDÃO DE ALMEIDA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DA COMARCA DE 
CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.114 (87)
ORIGEM : 51114 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : LUCIANO DE LIMA
ADV.(A/S) : RODRIGO PINTO CHIZOLINI (352026/SP) E OUTRO(A/

S)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DO FORO DE 

PIRAPOZINHO DA COMARCA DE PIRAPOZINHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MUNICIPIO DE SANDOVALINA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA

RECLAMAÇÃO 51.115 (88)
ORIGEM : 51115 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : VANDERLEI BORIN
ADV.(A/S) : MACIANO BARROS BORBA (20234/MA) E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : RELATORA DA RVC Nº 2286712-43.2021.8.26.0000 DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.116 (89)

ORIGEM : 51116 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
ADV.(A/S) : ANDRE COELHO BOGGI (214981/RJ, 231359/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

RECLAMAÇÃO 51.117 (90)
ORIGEM : 51117 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : TRANSPORTADORA SANTANENSE LTDA - ME
ADV.(A/S) : ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER (15120-A/

MS, 36441/PR)
ADV.(A/S) : MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU (60677/PR)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : OSVALDO BRAGA DA SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.118 (91)
ORIGEM : 51118 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : CLAUDINEI SOARES RIBEIRO
ADV.(A/S) : KATIA CILENE SCOBOSA LOPES (208658/SP)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 5ª RAJ DA COMARCA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

RECLAMAÇÃO 51.119 (92)
ORIGEM : 51119 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECLTE.(S) : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME 

(34934/DF, 42843/PE, 71086/PR, 172953/RJ, 
195805/SP)

RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : JOSE BENEDITO RODRIGUES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.121 (93)
ORIGEM : 51121 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : BANCO DO BRASIL SA
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STURZENEGGER (1942-A/DF, 

201395/MG, 29258/SP)
ADV.(A/S) : FABIO LIMA QUINTAS (17721/DF, 249217/SP)
ADV.(A/S) : FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (268238/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 

EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E SIMILARES 
OU CONEXOS DE LONDRINA E REGIÃO

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.122 (94)
ORIGEM : 51122 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECLTE.(S) : BANCO PAN S.A.
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO EYLER POVOA (33740/ES, 139420/MG, 

88922/RJ, 313425/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : LUANA SILVEIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.123 (95)
ORIGEM : 51123 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS 
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S/A
ADV.(A/S) : HAROLDO REZENDE DINIZ (44844/GO, 166360/MG, 

94107/RJ)
RECLDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : HOZANA ALVES FERREIRA MENDES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MAURICIO ALVES FERREIRA MENDES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANA ALVES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LEZIPIO BORGES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LUIZ CARLOS FERREIRA MENDES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SONIA ALVES DE OLIVEIRA MENDES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO 51.124 (96)
ORIGEM : 51124 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECLDO.(A/S) : PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
PARANÁ

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ELIEZER MENDES DA FONSECA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.109 (97)
ORIGEM : 21535728320168260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : JOSE CARLOS OLIVEIRA
ADV.(A/S) : LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS (77769/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.343.878 (98)
ORIGEM : 10319500420188260576 - TJSP - COLÉGIO RECURSAL 

- 16ª CJ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECTE.(S) : SUELI DOS SANTOS
ADV.(A/S) : AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ (65444/SP)
ADV.(A/S) : LEONARDO ARRUDA MUNHOZ (173273/SP)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.167 (99)
ORIGEM : 10001046020188260481 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECTE.(S) : SEVERINA DA SILVA BEZERRA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : FLAVIO APARECIDO SOATO (145286/SP)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.225 (100)
ORIGEM : 10215861420168110041 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
ADV.(A/S) : JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT (12055/O/MT)
RECTE.(S) : GISELA APARECIDA DE BARROS
ADV.(A/S) : ANTONIO FERNANDO MANCINI (1581/O/MT)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.472 (101)
ORIGEM : 50011505620134047200 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RECTE.(S) : ADILSON LATZKE JUNIOR
RECTE.(S) : ARTHUR VENICIUS DE BRUM BRILL
RECTE.(S) : WILLIAM MADEIRA GAINETE
ADV.(A/S) : JULIANO DAMASIO MADEIRA (27961/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : KIM ALEXSANDER ANDREOLI KWITKO
ADV.(A/S) : RICARDO FAGUNDES (14066/SC)
INTDO.(A/S) : TIAGO ROGER DA SILVA
ADV.(A/S) : FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA 

(5012/SC)
INTDO.(A/S) : WASHINGTON LUIS AJALA CARDONIZ
INTDO.(A/S) : LUIZ CARLOS ECHEVERRIA CARDONIZ
INTDO.(A/S) : RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
ADV.(A/S) : RODRIGO GHISI DUTRA (32392/SC)
INTDO.(A/S) : ROBSON MENDES DA SILVEIRA
INTDO.(A/S) : WILLIAN SANTOS CUNHA
ADV.(A/S) : ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA (31944/SC)
INTDO.(A/S) : GABRIELA LAUS
ADV.(A/S) : MARLON AMARO CARDOSO (21220/SC)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.903 (102)
ORIGEM : 00366292920198110000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : GUILHERME ANTONIO MALUF
ADV.(A/S) : HELIO NISHIYAMA (12919/O/MT)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.148 (103)
ORIGEM : 08007055420194058202 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : E.B.S.H.E.
ADV.(A/S) : JUCIE FERREIRA DE MEDEIROS (18543-B/CE, 28596-

A/PB)
RECDO.(A/S) : L.A.L.
ADV.(A/S) : JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA (35433/CE)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.360.958 (104)
ORIGEM : 07217562320218070000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : ERIKA DO NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.361.443 (105)
ORIGEM : 00354976120138160014 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : A.L.N.
RECTE.(S) : S.R.S.
ADV.(A/S) : FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA 

JUNIOR (29071/PR)
ADV.(A/S) : JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (56722/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ
INTDO.(A/S) : H.B.
INTDO.(A/S) : L.M.F.B.
ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE MATTOS DO AMARAL (08296/PR)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.362.333 (106)
ORIGEM : 01000811120178200104 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : SANTA CLARA IV ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
ADV.(A/S) : FABIO GENTILE (18498-B/CE, 1252-A/RN)
ADV.(A/S) : MARLEY CAMPELO SERRA (30611/CE, 1399 - A/RN)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE PARAZINHO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

PARAZINHO
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.320.142 (107)
ORIGEM : 90001690220178210057 - TJRS - 3ª TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA 

VERMELHA
RECDO.(A/S) : ZENI DE SOUZA PINTO ACCORSI
ADV.(A/S) : JOAO IRINEU ARALDI JUNIOR (36483/RS)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.683 (108)
ORIGEM : 00366815620198090137 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS
RECDO.(A/S) : ARTUR MORAIS RIBEIRO
ADV.(A/S) : LUCAS MOREIRA COSTA DOMINGOS (45476/GO)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.900 (109)
ORIGEM : 00023287520208160196 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : RENATO DE LARA PADILHA
ADV.(A/S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.062 (110)
ORIGEM : 00197724120178050000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DA BAHIA
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : ADAILTON CAMPOS SOBRAL
ADV.(A/S) : VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA 

(33116/BA)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

BAHIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.264 (111)
ORIGEM : 00102452920208160170 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : DANILO LUIS FELIX DOS SANTOS
ADV.(A/S) : ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI 

(88827/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.383 (112)
ORIGEM : 00001670620198240067 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.395 (113)
ORIGEM : 50029002520208240033 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : ALESSANDRO DA SILVA
ADV.(A/S) : AUDIE CHRISPIM DA SILVA (8234/SC)
RECTE.(S) : CARLOS IRINEU DA SILVA
ADV.(A/S) : MARIA HELENA SPRONELLO (29523/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.419 (114)
ORIGEM : 20001139820209130000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : C.C.L.
ADV.(A/S) : MOISES ELIAS PEREIRA (67363/MG)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.529 (115)
ORIGEM : 00037005920208160196 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : JORGE FELIPE VAZ SANTOS
ADV.(A/S) : ALYSON MARTINS LEITE (51128/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.901 (116)
ORIGEM : 10089408320198260320 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : KARINA ANDREA MAESTRELO OLIVEIRA
ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE BOLDRIN (118385/SP)
ADV.(A/S) : WILSON JOSE LOPES (101843/SP)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.166 (117)
ORIGEM : 50485655720204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : AGUINALDO FLAUZINO CAMPOS
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.168 (118)
ORIGEM : 50249261020204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : REINALDO MARCIANO NASCIMENTO
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.236 (119)
ORIGEM : 50158635820204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : DAIANE DOS SANTOS GONCALVES SILVEIRA
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.237 (120)
ORIGEM : 50166230720204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : CLAUDINEI DA SILVA CARNEIRO
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.401 (121)
ORIGEM : 50031375520218240023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : RONEI INACIO FERREIRA
ADV.(A/S) : GABRIELA VIEIRA SERAFIN (59806/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 
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CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
ADV.(A/S) : ABEL ANTUNES DE MELLO
ADV.(A/S) : ARY CAPELLA NETO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.464 (122)
ORIGEM : 50191632820204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : MARLEY ELIDA DE SOUZA
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.586 (123)
ORIGEM : RHC  - 111500 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
ADV.(A/S) : MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT (56544/RS, 

431731/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.813 (124)
ORIGEM : 50022206620174047007 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : ROSINEI LUIZ SCOTTI
ADV.(A/S) : RODRIGO BIEZUS (36244/PR, 42974/SC, 373491/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.841 (125)
ORIGEM : 00042321920128210020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : JOAO MANOEL DA SILVA
ADV.(A/S) : CELITO DAMO GASTALDO (10523/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.861 (126)
ORIGEM : 50071050420208240064 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : GUILHERME SANTOS VIOLA DA SILVA
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.953 (127)
ORIGEM : 00018901620118070002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : YAGO DE BARROS RODRIGUES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : FELIPE ROSSI DE ANDRADE (40445/DF)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.966 (128)
ORIGEM : 07827317920148060001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO CEARÁ
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ANDERSON MARIO MARQUES DA ROCHA
RECTE.(S) : LEONARDO DE LIMA FREIRE

ADV.(A/S) : RENAN BENEVIDES FRANCO (23450/CE)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.034 (129)
ORIGEM : 10025357620188260090 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
ADV.(A/S) : PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO 

(41015/DF, 270956/SP)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.236 (130)
ORIGEM : 10236414020208260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : OSEAS LOPES DE LIMA
ADV.(A/S) : PAULO FLAVIO PERRONE CARTIER (215363/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO 

PAULO - IPESP E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.269 (131)
ORIGEM : 08042625120184050000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES - 
SEÇÃO SINDICAL EM JOÃO PESSOA - ADUFPB

ADV.(A/S) : PAULO GUEDES PEREIRA (6857/PB)
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.440 (132)
ORIGEM : 00012495120208220501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE
ADV.(A/S) : LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (6175/RO)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.720 (133)
ORIGEM : 10005484120208260120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : MAGDA LAIS GUIDO PACHECO
ADV.(A/S) : ORLANDO SOBOTTKA FILHO (88005/SP)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.889 (134)
ORIGEM : 00515153520218217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : GILSON DA SILVA ALVES
RECTE.(S) : FELIPE DA SILVA TALAYER
RECTE.(S) : CLEITON LUIS DA FONTOURA
RECTE.(S) : ANDERSON RODRIGO DE SOUZA PADILHA
RECTE.(S) : GABRIEL TALAYER RODRIGUES
RECTE.(S) : JEFERSON OLIVEIRA ROQUE
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.100 (135)
ORIGEM : 03012138120188240037 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
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RECTE.(S) : EQUIPALEITE IMPLEMENTOS LTDA - ME
ADV.(A/S) : MARLON CHARLES BERTOL (10693/SC, 326082/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.249 (136)
ORIGEM : 06000145220196040032 - TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MERRONIT COMERCIAL LTDA
ADV.(A/S) : MICHAEL MACEDO BESSA (4058/AM)
ADV.(A/S) : ERIVELTON FERREIRA BARRETO (5568/AM, 623-

A/RR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.340 (137)
ORIGEM : AREsp  - 1843389 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : LUCIO RENATO RIBEIRO
ADV.(A/S) : JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR (28737/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.436 (138)
ORIGEM : 08050267120174050000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PARAÍBA
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECTE.(S) : SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES)
ADV.(A/S) : PAULO GUEDES PEREIRA (6857/PB)
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.773 (139)
ORIGEM : 08047235720174050000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES)
ADV.(A/S) : PAULO GUEDES PEREIRA (6857/PB)
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.363.482 (140)
ORIGEM : 00111491820164036109 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : R.D.
ADV.(A/S) : WILLEY LOPES SUCASAS (148022/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.048 (141)
ORIGEM : 210048 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : CARLOS HENRIQUE FERREIRA NEVES
ADV.(A/S) : JOSE MARCIO TEIXEIRA SARAIVA (42353/CE)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.051 (142)
ORIGEM : 210051 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : MACIEL DE SOUZA VICENTE
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.058 (143)
ORIGEM : 210058 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : RODRIGO FELICIO
ADV.(A/S) : PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO (26544/DF, 

327460/SP)
ADV.(A/S) : JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA (31680/DF, 

202448/MG)
ADV.(A/S) : OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI (32163/DF)
ADV.(A/S) : THIAGO TURBAY FREIRIA (57218/DF, 201757/MG)
ADV.(A/S) : VINICIUS ANDRE DE SOUSA (60285/DF)
ADV.(A/S) : IGOR DOS SANTOS JAIME (54584/DF)
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE DE MOURA (64376/DF)
ADV.(A/S) : EDUARDA CANDIDO ZAPPONI (64353/DF)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.188 (144)
ORIGEM : 210188 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : ANDRESSA CARDOSO DE LIMA
RECTE.(S) : LUCAS HENRIQUE PIMENTEL DOS  SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.189 (145)
ORIGEM : 210189 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : BRUNO ELISEU QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : THAIS MENEZES TEIXEIRA DA SILVA PINTO 

(203142/RJ)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.192 (146)
ORIGEM : 210192 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : ROGERIO DA SILVA FELIX
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.193 (147)
ORIGEM : 210193 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : MAICON HENRIQUE SANTOS RAMOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.194 (148)
ORIGEM : 210194 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : LAFAYETE CHAGAS CARNEIRO
ADV.(A/S) : FABIO ROGERIO BARBOSA FERNANDES DOS 

SANTOS (32155/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.195 (149)
ORIGEM : 210195 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
ADV.(A/S) : ALVARO DOS SANTOS FERNANDES (230704/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.196 (150)
ORIGEM : 210196 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA
ADV.(A/S) : ALVARO DOS SANTOS FERNANDES (230704/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.197 (151)
ORIGEM : 210197 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : DORIVAL JACINTO RIBEIRO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.198 (152)
ORIGEM : 210198 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : EDUARDO GOMES MESSIAS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.199 (153)
ORIGEM : 02556176920213000000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : NATAN PEREIRA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

MINISTRO DISTR REDIST TOT

MIN. GILMAR MENDES 15 0 15

MIN. RICARDO LEWANDOWSKI 15 1 16

MIN. CÁRMEN LÚCIA 13 0 13

MIN. DIAS TOFFOLI 17 0 17

MIN. ROSA WEBER 8 0 8

MIN. ROBERTO BARROSO 17 0 17

MIN. EDSON FACHIN 22 0 22

MIN. ALEXANDRE DE MORAES 24 0 24

MIN. NUNES MARQUES 21 0 21

TOTAL 152 1 153

Nada mais  havendo,  foi  encerrada a presente Ata de Distribuição. 
ANTONIO  JULIANO  DE  SOUZA,  Coordenador  de  Processamento  Inicial, 
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS, Secretário(a) Judiciário(a).

Brasília, 15 de dezembro de 2021.

DECISÕES E DESPACHOS

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 2.940

(154)

ORIGEM : ACO - 2940 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EXQTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE
EXCDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Defiro  o  pedido  do  exequente  para  expedição  de  novo 
alvará  para  levantamento  do  valor  depositado,  haja  vista  o  transcurso  do 
prazo de validade para o levantamento (doc. 107).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 3.094

(155)

ORIGEM : 3094 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
EXQTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE
EXCDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Defiro  o  pedido  do  exequente  para  expedição  de  novo 
alvará  para  levantamento  do  valor  depositado,  haja  vista  o  transcurso  do 
prazo de validade para o levantamento (doc. 70).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 3.162

(156)

ORIGEM : 3162 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EXQTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EXCDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO: Defiro o pedido da União para determinar a conversão em 
renda  do  valor  depositado  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  das 
instruções contidas no doc. 60.

À Secretária para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.517 (157)
ORIGEM : 00652132920211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
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REQTE.(S) : MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS
ADV.(A/S) : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA (31995/GO)
REQDO.(A/S) : PRESIDENTE DA 6ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  REPARTIÇÃO  DE  RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS.  ICMS.  DECISÃO  QUE  SUSPENDE  A  EXECUÇÃO  DE 
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM 
E  À  ECONOMIA  PÚBLICAS.  OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO  DE 
PROCESSOS  QUE  NÃO  SE  APLICA  A  EXECUÇÕES  DEFINITIVAS. 
PRECEDENTES.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA CONTROVÉRSIA PELA 
APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
VERBAS  QUE  FORAM  DECLARADAS  COMO  PERTENCENTES  AO 
MUNICÍPIO.  ART.  158,  IV,  DA  CF.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RESCISÃO. 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA 
REPERCUSSÃO  GERAL.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  QUE  SE  JULGA 
PROCEDENTE. 

DECISÃO: Trata-se de pedido  de  suspensão  de segurança,  ajuizado 
pelo  Município  de  Nova  Iguaçu  de  Goiás  contra  decisão  proferida  pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Segurança 
nº  5194530-  97.2017.8.09.0000,  que  “determinou  o  sobrestamento  de  um 
cumprimento se sentença definitivo,  já  transitada em julgado,  impedindo a 
aplicação do entendimento fixado no TEMA nº 42 da Repercussão Geral e,  
por  consequência,  obstando  o  repasse  de  numerário  referente  à  cota  de  
ICMS ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”. 

Narra  o  requerente  que  se  trata,  na  origem,  de  mandado  de 
segurança impetrado pelo Município requerente, objetivando a restituição de 
quantias indevidamente retidas pelo Estado de Goiás. Relata que a segurança 
restou concedida, com fundamento no RE 572.762, Tema 42 da repercussão 
geral, para “reconhecer o direito líquido e certo do Município/Impetrante ao 
repasse do valor integral da sua quota/percentual na participação do ICMS,  
sobre a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) destinadas aos Municípios,  
de  acordo  com  seu  IPM  (índice  de  participação  dos  municípios),  sem  a 
exclusão  dos  valores  retidos  em  proveito  dos  programas  estaduais  de 
incentivos  fiscais  (FOMENTAR  E  PRODUZIR)”.  Transitada  em  julgada  a 
sentença, foi iniciada a fase de execução de sentença.

Relata que foi instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás incidente de resolução de demandas repetitivas, em razão da existência 
de  divergências  na  Corte  Estadual  quanto  aos  Temas  42  e  653  da 
repercussão geral, relativos ao repasse da cota parte de ICMS dos municípios 
retidas por meio dos programas de incentivo fiscal Fomentar e Produzir. Narra 
que o referido incidente foi admitido, com a determinação de suspensão de 
todos os processos na fase de conhecimento ou cumprimento de sentença a 
respeito do procedimento de satisfação do crédito decorrente das sentenças 
referentes  aos  incentivos  fiscais  instituídos  pelos  programas  estaduais 
Fomentar e Produzir, o que levou à suspensão da execução de sentença a 
que se refere os presentes autos, até o julgamento do IRDR. 

Sustenta  que  a  decisão  impugnada  obsta  o  recebimento  pelo 
Município  autor  de  valores  determinados  em  sentença  já  transitada  em 
julgado,  causando  danos  irreparáveis  ao  Município  e  comprometendo  as 
políticas públicas de combate à pandemia. Aduz que “não há que se falar em 
sobrestamento do feito, visto que o acórdão exequendo já estava acobertado 
pelo manto da coisa julgada quase dois anos antes da admissão do IRDR  
(Tema  23),  o  qual  se  deu  apenas  em 14/05/2021,  e  estando  o  processo  
sobrestado em face de execução definitiva, inviável se revela a suspensão do  
feito  para  aguardar  o  desfecho  do  incidente,  ante  a  impossibilidade  de  
modificação da coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°,  
inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”, sob pena de se  
conceder ao IRDR os mesmos poderes da ação rescisória”.

Requer,  por  estes  fundamentos,  o  deferimento  da  liminar  para 
suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
nos autos do Mandado Segurança nº º 5194530- 97.2017.8.09.0000, “no afã 
de ordenar a imediata retomada do processamento do cumprimento definitivo 
de sentença, até o seu respectivo trânsito em julgado com o efetivo repasse 
de numerário referente à cota de ICMS”.

Devidamente intimado, o Estado de Goiás apresentou contrariedade 
ao  pedido  de  suspensão,  alegando,  em  síntese,  que:  a)  foi  instaurado 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante o TJGO, no qual foi 
proferida decisão de suspensão de tramitação de todos os processos relativos 
à  matéria  em  discussão;  e  b)  que  haveria  periculum  in  mora inverso  na 
concessão da suspensão, haja vista o impacto às finanças públicas estaduais 
que o prosseguimento da execução na origem acarretaria (doc. 14).

A Procuradoria-Geral  da República se manifestou pelo deferimento 
parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 
16):  

“SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO.  ICMS.  INCENTIVO FISCAL.  TEMA 42  DA REPERCUSSÃO 
GERAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA.  IRDR INSTAURADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
LOCAL.  SOBRESTAMENTO  DO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. RISCO 

LESÃO À ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL 
DO PEDIDO SUSPENSIVO. 1.  É competente o Supremo Tribunal  Federal 
para examinar pedido de contracautela contra decisão por meio da qual se  
suspende  cumprimento  de  sentença  de  decisão  transitada  em  julgado 
reconhecendo  o  direito  de  ente  municipal  ao  repasse  constitucional  de 
receitas do ICMS para aguardar julgamento de IRDR por Tribunal de Justiça 
local sobre a mesma matéria.

2. A suspensão de processos decorrente da admissibilidade de IRDR 
aplica-se aos casos ainda pendentes de julgamento, sendo incabível para as  
hipóteses cuja fase de cognição já fora encerrada por decisão transitada em 
julgado. 3. Há risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção jurídico-
constitucional,  por  ofensa à coisa julgada,  na decisão mediante a qual  se 
suspende o trâmite de cumprimento de sentença de decisão transitada em  
julgado reconhecendo o direito de ente municipal ao repasse constitucional de  
receitas do ICMS para aguardar julgamento de IRDR por Tribunal de Justiça 
local sobre a mesma matéria. – Parecer pelo deferimento parcial do pedido de  
suspensão”. 

É o relatório. DECIDO. 
Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela 

como  meio  processual  autônomo  de  impugnação  de  decisões  judiciais, 
franqueado  ao  Ministério  Público  ou  à  pessoa  jurídica  de  direito  público 
interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, 
à  saúde,  segurança  e  à  economia  públicas  no  cumprimento  da  decisão 
impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 
297 do RISTF).

Com  efeito,  ao  indicar  tais  circunstâncias  como  fundamentos  dos 
incidentes de suspensão,  a  própria  lei  indica causas de pedir  de natureza 
eminentemente  política  e  extrajurídica,  diferenciando-se  das  causas  que 
geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que 
se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo 
julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica 
jurisprudência desta Corte, in verbis:

“Suspensão  de  segurança:  natureza  cautelar  e  pressuposto  de 
viabilidade  do  recurso  cabível  contra  a  decisão  concessiva  da  ordem.  A 
suspensão  de  segurança,  concedida  liminar  ou  definitivamente,  é 
contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra  
ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que  
provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados -  
a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar,  
não há regra nem princípio  segundo os  quais  a  suspensão da  segurança 
devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se  
substantiva  na  probabilidade  de  que,  mediante  o  futuro  provimento  do 
recurso,  venha  a  prevalecer  a  resistência  oposta  pela  entidade  estatal  à 
pretensão  do  impetrante.  […]”. (SS  846/DF-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).

À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a 
quem  compete  a  análise  do  incidente  de  contracautela  deve  se  limitar  à 
aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de 
um  juízo  mínimo  de  plausibilidade  do  fundamento  jurídico  invocado,  não 
cabendo-lhe  a  manifestação  quanto  ao  mérito  propriamente  dito  do  que 
discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente 
apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte,  ao afirmar 
que  “a  natureza  excepcional  da  contracautela  permite  tão  somente  juízo  
mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-
ED,  rel.  Min.  Presidente  Ricardo  Lewandowski,  Tribunal  Pleno,  DJe de 
16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em 
que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares  
podem  trafegar  em  corredores  exclusivos  de  ônibus  para  acessar  vias 
transversais.  Não  comprovação  de  lesão  à  ordem social  e  administrativa.  
Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de 
suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito 
da ação principal,  tampouco se permite  revolvimento do respectivo quadro  
fático-probatório,  mas  apenas  a  análise  dos  requisitos  elencados  pela 
legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como 
sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 
1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).

Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado 
em  causar  lesão  ao  interesse  público,  o  conhecimento  do  incidente  de 
suspensão  dos  efeitos  das  decisões  provisórias  pelo  Presidente  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  está  condicionado  à  demonstração  de  que  a 
decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação 
originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/
SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; 
STA 729-AgR/SC,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  e  STA 152-AgR/PE, 
Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui,  a contrario 
sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.

In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática 
proferida no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, pela qual foi determinada 
a suspensão de cumprimento definitivo de sentença instaurado pelo Município 
de  Nova  Iguaçu  de  Goiás  em  face  do  Estado  de  Goiás,  em  virtude  da 
instauração de IRDR no âmbito daquela corte. Haja vista ter sido a decisão 
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impugnada proferida por Tribunal e considerando a matéria controvertida na 
origem, relativa à repartição obrigatória das receitas de ICMS entre os entes 
federativos (art. 158, IV, da CF), verifico o cabimento do presente incidente. 

Quanto ao mérito do presente pedido de suspensão, cumpre pontuar 
que o desembargador relator do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a 
execução  de  decisão  transitada  em  julgado  em  razão  da  instauração  de 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito daquela corte. 

À luz desta circunstância, verifico de plano, nos limites da cognição 
possível nos incidentes de contracautela, a plausibilidade da argumentação do 
Município autor no sentido de que a suspensão determinada na origem seria 
indevida.  Isto  porque,  em primeiro  lugar,  colhe-se  da  jurisprudência  deste 
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de 
processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que 
estejam em fase de execução definitiva  – entendimento este que deve se 
estender, pelos mesmos fundamentos, à suspensão de que trata o art. 982, I, 
do CPC, decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as turmas 
desta Corte:  

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECLAMAÇÃO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DE  SUSPENSÃO 
NACIONAL.  TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de  suspensão 
nacional  de  todos  os  processos  pendentes,  individuais  ou  coletivos,  que 
versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe  
direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min.  
Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2.  Ausência  de  aderência  estrita  entre  a  decisão  reclamada  e  o  
paradigma invocado pela  reclamante.  A presente reclamação não  tem por  
objeto  processo  pendente,  mas,  sim,  processo  em  fase  de  execução 
definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de  
execução]  representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao  
disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” 
(Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).

“RECLAMAÇÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA  1.046. 
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO 
EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
ADERÊNCIA  ESTRITA.  INEXISTÊNCIA.  RECLAMAÇÃO  COMO 
SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data 
anterior à determinação de suspensão nacional  dos processo, proferida em 
sede  de  repercussão  geral,  e  estando  o  processo  em face  de  execução 
definitiva,  inviável  se  revela  a  reclamação  com  vistas  à  determinar  de  
suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.

2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação 
e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita,  
pressuposto necessário ao processamento da reclamação.

3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no  
sentido da inviabilidade  da reclamação constitucional  como substitutivo de 
recurso ou ação próprios.

4.  Agravo regimental  a  que se nega provimento”.(Rcl  42.394 AgR, 
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

Portanto,  tratando-se  o  processo  de  origem  de  incidente  de 
cumprimento definitivo de sentença, revela-se, em juízo mínimo de delibação 
sobre a matéria de fundo, indevida a suspensão determinada na origem. A 
reforçar esta percepção está o fato de que este Supremo Tribunal Federal já 
teve  a  oportunidade  de  se  manifestar  sobre  incidente  de  cumprimento  de 
sentença semelhante instaurado pelo Município de Cachoeira de Goiás em 
face do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do ARE 1.276.522, no 
qual a Primeira Turma desta Corte, à unanimidade, assentou a inviabilidade 
da rediscussão de aspectos concernentes à formação do título executivo e a 
inaplicabilidade na espécie da execução pela sistemática dos precatórios.  In 
verbis: 

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito 
Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase  
de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à  
formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação 
de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 

1.  No  caso  de  controvérsia  instaurada  em sede  de  liquidação  de  
sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do  
título exequendo.

2.  O  cumprimento  de  ordem  judicial  que  determina  o  imediato 
repasse  de  receitas  tributárias  constitucionalmente  asseguradas  a 
determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não  
se  sujeita  ao  regime de  precatórios,  por  se  tratar  de  obrigação  de  fazer.  
Precedentes.

3. Agravo regimental  não provido”.  (ARE 1.276.522 AgR, Rel.  Min. 
Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05/05/2021).

Cumpre salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência deste 

Supremo Tribunal Federal, eventual superação do entendimento cristalizado 
no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, operada seja no IRDR do 
Tribunal de Justiça de Goiás, seja pelo julgamento do RE 1.288.634 (Tema-
RG 1.172) por esta Suprema Corte, não terá o condão de rescindir o acórdão 
executado na origem pelo Município autor, gerando efeitos apenas sobre os 
processos de conhecimento ainda em curso e sobre outros que venham a ser 
propostos no futuro. É o que se depreende das teses fixadas pelo Plenário 
deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE´s 730.462 e 590.809 
(Temas  733 e 136 da  sistemática da repercussão  geral,  respectivamente), 
segundo as quais não se opera automaticamente a desconstituição de julgado 
pela superação de entendimento de jurisprudencial e não cabe ação rescisória 
contra acórdão que, à época de sua prolatação, estava em conformidade com 
precedente  vinculante  deste  Supremo  Tribunal  Federal.  Trata-se  de 
entendimentos que visam homenagear o princípio da segurança jurídica.  In 
verbis: 

Tema-RG  733.  “A  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal 
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito 
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões 
anteriores  que  tenham  adotado  entendimento  diferente.  Para  que  tal  
ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso,  
a  propositura de ação rescisória  própria,  nos termos do art.  485 do CPC,  
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (grifei).

Tema-RG  136.  “Não  cabe  ação  rescisória  quando  o  julgado  
estiver  em  harmonia  com  o  entendimento  firmado  pelo  Plenário  do  
Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que 
ocorra posterior superação do precedente”. (grifei).

Constatada,  por  estas  razões,  a  plausibilidade  da  tese  sustentada 
pelo Município autor, vislumbro, outrossim, a existência de risco à economia 
pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer. Isto 
porque a decisão executada na origem declarou o direito  do Município  de 
Município de Nova Iguaçu de Goiás à complementação de repasses de ICMS, 
mediante a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste 
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“CONSTITUCIONAL.  ICMS.  REPARTIÇÃO  DE  RENDAS 
TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA 
CATARINA.  RETENÇÃO,  PELO  ESTADO,  DE  PARTE  DA  PARCELA 
PERTENCENTE  AOS  MUNICÍPIOS.  INCONSTITUCIONALIDADE.  RE 
DESPROVIDO. 

I  -  A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte  
interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art.  
158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. 

II  -  O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios 
não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de 
âmbito estadual. 

III  -  Limitação  que  configura  indevida  interferência  do  Estado  no 
sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. 

IV  -  Recurso  extraordinário  desprovido”.  (RE  572.762,  Rel.  Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe 05/09/2008 - grifei).

Deveras, a Constituição Federal previu a forma federativa de Estado 
como cláusula pétrea (art. 60, §4º, I) e, como forma de viabilizar a autonomia 
dos entes federativos, atribui a cada qual receitas que lhe são próprias. Entre 
as receitas constitucionalmente atribuídas aos Municípios está a parcela de 
25% do produto da arrecadação do ICMS, nos termos do art. 158, IV, da CF, 
sendo exatamente esta a natureza dos valores executados pelo Município na 
origem no presente caso concreto.  

Em sendo,  pois,  de titularidade do Município  de origem as verbas 
executadas  na  origem  por  força  de  norma  constitucional,  depreende-se  a 
existência de risco à economia pública na manutenção de decisão que priva 
indevidamente  a  municipalidade  de  valores  que  lhe  pertencem  de  pleno 
direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado,  os quais são 
certamente  necessários  ao  enfrentamento  das  diversas  necessidades 
públicas,  de  modo a  restar  configurado,  no  caso  concreto,  risco  de  grave 
lesão ao interesse público apto ensejar a concessão excepcional da medida 
de  contracautela  pleiteada,  nos  termos  dos  artigos  4º,  caput,  da  Lei 
8.437/1992 e art. 297 do RISTF. 

Saliento, por fim, não haver que se falar em periculum in mora inverso 
às finanças públicas estaduais no presente caso concreto, na medida em que 
não  se  revela  cabível  a  atribuição  de  maior  relevância  às  necessidades 
orçamentárias  dos  Estados  em  detrimento  das  necessidades  igualmente 
relevantes  das  Municipalidades,  sob  pena  de  violação  à  própria  ideia  de 
Federação, mediante a hierarquização dos entes federados. 

Ex  positis,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO 
formulado, com fundamento nos artigos 4º, caput , da Lei 8.437/1992 e 297 do 
RISTF,  para  determinar  a  sustação  dos  efeitos  da  decisão  proferida  no 
Mandado de Segurança  nº  5194530-97.2017.8.09.0000,  a  fim de que seja 
retomado o curso da execução na origem. 

Publique-se. Int..
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente
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ORIGEM : 827 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : MUNICIPIO DE ALENQUER
ADV.(A/S) : JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES (018476/PA) E 

OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ALENQUER
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO 

ESTADO DO PARA - SINDSAUDE E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS (012325/PA)
INTDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
ADV.(A/S) : ELCIO MARCELO QUEIROZ RAMOS (011658/PA)
INTDO.(A/S) : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA 

PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
ADV.(A/S) : MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS (012325/PA)

SUSPENSÃO  DE  TUTELA  PROVISÓRIA.  FUNDO  DE 
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL 
(FUNDEF).  COMPLEMENTAÇÃO  DE  RECURSOS  PELA  UNIÃO. 
BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA A 
GRAVE LESÃO À ORDEM  E À ECONOMIA PÚBLICAS.  OCORRÊNICA. 
DECISÃO  LIMINAR  CONFIRMADA.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO 
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  PARTE,  JULGADO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

DECISÃO: Trata-se  de  pedido  de  suspensão  de  tutela  provisória 
ajuizado pelo Município de Alenquer/PA contra decisões proferida pelo Juízo 
de Direito da Vara Cível da Comarca de Alenquer, nos autos das Ações Civis 
Públicas  nº  0800064-69.2021.8.14.0003,  0800034-  34.2021.8.14.0003  e 
0800063-84.2021.8.14.0003, mediante as quais se determinou o bloqueio de 
recursos  públicos  para  pagamento  dos  salários  referentes  ao  mês  de 
dezembro de 2020 dos servidores municipais representados pelos sindicatos 
autores. 

Relata que se tratam, na origem, de ações civis públicas ajuizadas 
pelo  Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Saúde no Estado do 
Pará  –  SindSaúde  e  Associação  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  do 
Município de Alenquer, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Pará  –  SINTEPP  e  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  da  Prefeitura 
Municipal  e  Câmara  Municipal  de  Alenquer,  objetivando  o  pagamento  do 
salário referente ao mês de dezembro de 2020 aos seus associados.

Narra  que  foram  concedidas  as  tutelas  provisórias  de  urgência, 
determinando  ao  Município  de  Alenquer  que  efetuasse  o  pagamento  dos 
salários  referentes  ao  mês  de  dezembro  de  2020  a  todos  os  servidores 
representados pelos sindicatos autores, no prazo de 72 horas. Discorre que 
nos autos da Ação Civil Pública nº 0800034-34.2021.8.14.0003, o Município 
de  Alenquer  apresentou  pedido  de  suspensão  de  liminar  ao  Tribunal  de 
Justiça  do  Estado  do  Pará,  o  qual  restou  indeferido;  nos  autos  da 
0800034-34.2021.8.14.0003, o Município ora requerente interpôs agravo de 
instrumento, que foi desprovido. Afirma, ainda, que apresentou a Reclamação 
nº 48.499 nesta Suprema Corte em face das decisões ora impugnadas, tendo 
a Ministra Cármen Lúcia negado provimento à Reclamação. 

Aduz que, ao estipular o pagamento imediato dos atrasados do ano 
anterior sem previsão orçamentária no exercício de 2021, de forma imediata e 
sem  a  observância  da  regra  prevista  no  art.  100  da  CF/88,  as  decisões 
impugnadas  causaram  grave  impacto  às  finanças  municipais,  bem  como 
violaram  a  ordem cronológica  de  apresentação  de  precatórios  em dívidas 
contra a Fazenda Pública, afirmando que “as ordens de pagamento das folhas 
de  dezembro  de  2020  deferidas  nas  liminares  atacadas,  são  totalmente 
descabidas,  e  causarão  grave  lesão  a  ordem  pública  e  econômica  do  
Município, ante, que em tais decisões liminares proferidas, não se observou  
se  o  município  tinha  disponível  tais  valores  em conta,  se  não  haveria  o  
comprometimento  dos  serviços  essenciais,  se  tal  ato  não  afeta  o 
planejamento de toda a máquina pública, dentre muito outros fatores”

Requer,  por  estes  fundamentos,  a  suspensão  dos  efeitos  das 
decisões  proferidas  nos  autos  das  Ações  Civis  Públicas  nº 
0800064-69.2021.8.14.0003;  0800034-34.2021.8.14.0003  e 
0800063-84.2021.8.14.0003, até o trânsito em julgado das ações principais.

A Procuradoria-Geral  da República se manifestou pelo deferimento 
parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 
35):

 “SUSPENSÃO  DE  TUTELA  PROVISÓRIA.  CONSTITUCIONAL.  
FINANCEIRO.  SALÁRIOS  DE  SERVIDORES  MUNICIPAIS.  NATUREZA 
ALIMENTAR  DA REMUNERAÇÃO.  ORDEM  DE  INDISPONIBILIDADE  DE 
VERBAS.  BLOQUEIO  DE  VERBAS  ORIUNDAS  DO  FUNDEF/FUNDEB.  
RISCO  DE  LESÃO  À  ORDEM  E  À  ECONOMIA  PÚBLICAS.  
CONFIGURAÇÃO.  DEFERIMENTO  PARCIAL  DA  CONTRACAUTELA.  1. 
Compete  ao  presidente  do  tribunal,  ao  qual  couber  o  conhecimento  do 
respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da 
liminar  nas  ações  movidas  contra  o  Poder  Público  ou  seus  agentes,  a 
requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público  
interessada,  em  caso  de  manifesto  interesse  público  ou  de  flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à  

economia públicas, nos termos do art. 4o da Lei 8.437/92. 2. É competente o  
Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela ajuizado 
contra  decisões  que,  confirmadas  pelo  Tribunal  local,  determinam  o 
pagamento  de  salários  atrasados  de  servidores  municipais  e  a  
indisponibilidade de recursos existentes nas contas bancárias do município, 
inclusive  de  verbas  oriundas  do  FUNDEF/FUNDEB.  3.  Inexiste  ofensa  à  
ordem pública na decisão judicial que, fundada no princípio da dignidade da  
pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, determina o pagamento de  
salários  em  atraso  de  servidores  municipais.  4.  Há  ofensa  a  ordem  e  a  
economia públicas na decisão pela qual se mantém provimento liminar que  
determina  a  indisponibilidade  de  recursos  oriundos  do  FUNDEF/FUNDEB,  
autorizando  seu  uso  apenas  para  o  pagamento  de  serviço  essencial  de  
caráter  ordinário  do  município,  consistente  no  pagamento  de  salários  de 
servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  pois  tal  medida  tem  o 
potencial de comprometer a máquina administrativa local e a aplicação dos  
recursos  vinculados  em  investimentos  na  educação.  —  Parecer  pelo  
deferimento parcial do pedido suspensivo”. 

É o relatório. DECIDO.
Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela 

como  meio  processual  autônomo  de  impugnação  de  decisões  judiciais, 
franqueado  ao  Ministério  Público  ou  à  pessoa  jurídica  de  direito  público 
interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, 
exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, 
segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 
4º,  caput , da Lei 8.437/1992; art. 15,  caput  , da Lei 12.016/2009 e art. 297 
do RISTF).

Com  efeito,  ao  indicar  tais  circunstâncias  como  fundamentos  dos 
incidentes de suspensão,  a  própria  lei  indica causas de pedir  de natureza 
eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos 
jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos  que  geralmente 
justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, 
também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:

“Suspensão  de  segurança:  natureza  cautelar  e  pressuposto  de 
viabilidade  do  recurso  cabível  contra  a  decisão  concessiva  da  ordem.  A 
suspensão  de  segurança,  concedida  liminar  ou  definitivamente,  é 
contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra  
ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que  
provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados -  
a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar,  
não há regra nem princípio  segundo os  quais  a  suspensão da  segurança 
devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se  
substantiva  na  probabilidade  de  que,  mediante  o  futuro  provimento  do 
recurso,  venha  a  prevalecer  a  resistência  oposta  pela  entidade  estatal  à 
pretensão  do  impetrante.  […]”. (SS  846/DF-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)

Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, 
não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que 
discutido  no  processo  originário,  eis  que  essa  questão  poderá  ser 
oportunamente  apreciada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  via  recursal 
própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a 
natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de  
delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem,  
à saúde, à segurança e à economia públicas”  (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. 
Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).

Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado 
em  causar  lesão  ao  interesse  público,  o  conhecimento  do  incidente  de 
suspensão  dos  efeitos  das  decisões  provisórias  pelo  Presidente  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  está  condicionado  à  demonstração  de  que  a 
decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação 
originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/
SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; 
STA 729-AgR/SC,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  e  STA 152-AgR/PE, 
Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario 
sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.

Constato,  desde  logo,  que  no  que  se  refere  ao  Processo nº 
0800063-84.2021.8.14.0003 o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, 
no  casu  sub  examine,  o  pedido  de  suspensão  se  volta  contra  decisão 
monocrática proferida por magistrado da  Vara Única da Comarca de Monte 
Alegre/PA,  que deferiu o pedido de tutela  de urgência,  para determinar ao 
Município  requerente  que  efetue  o  pagamento  dos  salários  de  todos  os 
servidores representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura 
e da Câmara Municipal de Alenquer – SINDALENQUER, referentes ao mês de 
dezembro de 2020.

Com efeito,  nos  termos  da  literalidade  do  artigo  297  do  RISTF,  o 
incidente  de  contracautela  só  tem  cabimento  com  vistas  à  sustação  da 
execução  de  liminar  proferida  em  “única  ou  última  instância,  pelos 
tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de 
contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face 
de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez 
que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal 
que possa ser objeto de recurso extraordinário. 

A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em 
face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, 
equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o 
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que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal 
Federal.  Nesse  sentido,  cito  a  SS  5.102  AgR,  Rel.  Ministro  Dias  Toffoli, 
Presidente,  Tribunal  Pleno,  DJe 04/12/2019;  a  STP 116 AgR,  Rel.  Ministro 
Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; a STA 512 AgR, Rel. 
Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011. 

Destarte,  tendo  sido  a  decisão  impugnada proferida  pelo  juízo  da 
Vara  Única  da  Comarca  de  Monte  Alegre/PA,  contra  a  qual  ainda  não  foi 
interposto o agravo de instrumento a que se refere o § 5º do art. 4º da Lei nº 
8.437/1992, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que 
não compete a este Supremo Tribunal  Federal  conhecer de suspensão de 
liminar ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse 
sentido, cito a SL 1.141, Rel.  Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2018, cuja 
ementa transcrevo a seguir, in verbis:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
DE  ALTO  CUSTO  NÃO  REGISTRADO  NA ANVISA.  DECISÃO  LIMINAR  
DEFERIDA  POR  JUÍZO  DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE 
DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  COMPETÊNCIA 
DA  PRESIDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  NÃO 
INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE 
LIMINAR NÃO CONHECIDA.”

Na  parte  conhecida,  passo  à  análise  do  Processo  nº 
0800034-34.2021.8.14.0003,  que  merece  o  deferimento  parcial.  In  casu,  a 
controvérsia  deriva  da  manutenção  de  decisão  liminar  que  determinou  o 
bloqueio  de  recursos  oriundos  de  precatório  relativo  a  pagamento  de 
diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente (e-Doc. 18). Confira-
se o teor da decisão, consoante trecho pertinente a seguir:

“O fumus boni iuris encontra-se na verossimilhança das alegações do 
Sindicato,  uma  vez  que  restou  incontroverso  nos autos,  o  atraso  no 
pagamento dos salários dos servidores públicos da educação em Alenquer,  
conforme se depreende dos documentos dos autos e da própria manifestação  
do Município, reconhecendo a dívida. 

Quanto  aos  recursos para pagamento  dos  salários  dos  servidores  
públicos da educação, releva mencionar que o Município de Alenquer recebe  
regularmente  verbas  do  Ministério  da  Educação,  oriundas  do  Fundo  de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos  
Profissionais da Educação (FUNDEB).

Como é cediço, os recursos do FUNDEB são direcionados, ou seja,  
devem ser, obrigatoriamente, aplicados na manutenção e desenvolvimento da 
educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação  
prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do  
art.  211  da  Constituição  Federal,  sendo  que  o  mínimo  de  60%  desses 
recursos  devem  ser  destinados  à  remuneração  dos  profissionais  do  
magistério  (professores  e profissionais  que  exercem atividades de suporte  
pedagógico,  tais  como:  direção  ou  administração  escolar,  planejamento,  
inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em 
efetivo  exercício  na  educação  básica  pública  (regular,  especial,  indígena, 
quilombola, técnica e supletiva), e a fração restante (de no máximo 40%), seja  
aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica  pública  (v.g.,  despesas  relacionadas  à  aquisição,  manutenção  e 
funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e 
manutenção  de  bens  e  serviços,  remuneração  e  aperfeiçoamento  dos 
profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte escolar,  
entre outros).

 Vale  destacar  que  a  legislação  dispõe  sobre  utilização  de,  no  
mínimo, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do  
magistério, não impedindo, portanto, que percentual maior seja utilizado para 
esse fim. 

Diante disso, entendo demonstrada a probabilidade do direito. 
[…]
Neste cenário e diante da ausência de justificativa para o atraso no  

pagamento  e imprevisibilidade da  municipalidade  quanto  ao  pagamento,  é  
medida imperiosa a determinação judicial para o pagamento dos salários de  
dezembro  de 2020 de todos os servidores da Secretaria  da Educação,  e,  
ainda, a indisponibilidade dos valores do FUNDEB disponíveis em contas de  
titularidade do MUNICÍPIO DE ALENQUER ou a qualquer órgão vinculado,  
para  que  se  resguarde  a  política  pública  de  educação  básica  com  o  
cumprimento das disposições legais, constitucionais e o próprio resultado útil  
desta demanda.

 Assim,  demonstrados  os  requisitos  legais,  a  concessão  da  tutela 
antecipada é medida que se impõe. 

Até porque se trata de efetivar direito fundamental que, por sinal, com 
prioridade legal e constitucional de atendimento, na sua dimensão mínima,  
denominado pela doutrina brasileira como direito ao mínimo existencial dos 
servidores públicos municipais com salários atrasados. ”

Assim, por se tratar a decisão impugnada de decisão de Tribunal e 
considerando  a  natureza  constitucional  da  controvérsia,  relacionada  aos 
repasses de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com 
fundamento  em  alegada  prevalência  do  direito  à  educação  (art.  212  da 
Constituição Federal), verifico o cabimento do presente incidente perante este 
Supremo Tribunal Federal e passo à análise de seu mérito.

Verifica-se,  ainda,  que  a  decisão  cuja  suspensão  se  requer  está 
orientada  na  necessidade  de  preservar  os  valores  até  decisão  judicial 
definitiva.  Ocorre  que, nos  limites  cognitivos  próprios  dos  incidentes  de 
contracautela, não se revela razoável consentir  com o bloqueio, por tempo 

indeterminado,  de  valores  que  poderiam  ser  imediatamente  revertidos  em 
benefício  da  população  local,  porquanto  trata-se  de  verbas  que  possuem 
destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo 
dos  órgãos  gestores  da  municipalidade,  sobretudo  em  não  havendo 
precedente  desta  corte  que  sustente  a  manutenção  da  subvinculação  de 
verbas do FUNDEF recebidas por meio de precatórios. 

Ademais, diante do fato de que o Município requerente já permanece 
há mais de quinze anos impedido de usufruir dos  valores do FUNDEF que lhe 
são devidos, entendo estar presente lesão - tanto à economia pública, quanto 
à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela 
liminar pretendida. Reconheço presente, portanto, o periculum in mora inverso 
na manutenção da decisão ora impugnada. 

Importa  consignar  ainda  que  a  decisão  a  ser  suspensa  não  se 
coaduna  com  entendimento  desta  Corte,  no  sentido  de  impedir  decisões 
judiciais  indiscriminadas  que  determinem  o  bloqueio  de  verbas  públicas, 
especialmente as vinculadas, retirando do Poder Executivo ou de entidades 
públicas a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob 
pena  de  violação  ao  modelo  constitucional  de  organização  orçamentária. 
Confiram-se: 

“DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES 
JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO,  
ARRESTO,  PENHORA,  SEQUESTRO  E  LIBERAÇÃO  DE  VALORES  EM 
CONTAS  DO  PODER  EXECUTIVO  DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO. 
PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E 
INATIVOS.  SATISFAÇÃO  DE  CRÉDITOS  DE  PRESTADORES  DE 
SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE 
RECURSOS  PÚBLICOS.  ATO  DO  PODER  PÚBLICO.  ARGUIÇÃO  DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º,  
CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  DE  RECURSOS  PÚBLICOS.  TRANSPOSIÇÃO  DE 
RECURSOS  ENTRE  DIFERENTES  ÓRGÃOS  OU  CATEGORIAS  DE 
PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO.  
ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS 
BONI  JURIS  E  PERICULUM  IN  MORA  DEMONSTRADOS.  MEDIDA 
CAUTELAR  DEFERIDA  EM  PARTE.  SUSPENSÃO  DOS  EFEITOS  DAS 
DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS 
MEDIDAS  CONSTRITIVAS  TENHAM  RECAÍDO  SOBRE  RECURSOS  DE 
TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU 
COM  VINCULAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  ESPECÍFICA.  1.  As  reiteradas 
decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal  
Regional  do  Trabalho  da  1ª  Região  que  resultaram em bloqueio,  arresto,  
penhora,  sequestro  e  liberação  de  valores  administrados  pelo  Poder  
Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a  
pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de 
créditos  de  prestadores  de  serviços  e  tutelas  provisórias  definidoras  de  
prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato  
do  Poder  público  passível  de  controle  pela  via  da  arguição  de  
descumprimento de preceito fundamental,  cabível  nos moldes dos arts.  1º,  
caput,  e  4º,  §  1º,  da  Lei  9.882/1999.  2.  A  efetividade  do  modelo  de  
organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal  
supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts.  
167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, 
V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos  
devidos  pela  Fazenda Pública  em ordem cronológica  de  apresentação  de 
precatórios  (art.  100,  da  CF).  Expropriações  de  numerário  existente  nas 
contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar.” (ADPF 405 MC, Rel. Min. 
Rosa Weber, DJe de 05/02/2018)

“ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  FINANCEIRO. 
DECISÕES  JUDICIAIS  DE  BLOQUEIO,  PENHORA,  ARESTO  E 
SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE  –  CAERN.  SOCIEDADE  DE 
ECONOMIA  MISTA PRESTADORA DE  SERVIÇO  PÚBLICO  ESSENCIAL.  
APLICABILIDADE  DO  REGIME  DE  PRECATÓRIOS.  PRECEDENTES. 
INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA.  
ARGUIÇÃO  PARCIALMENTE  CONHECIDA E,  NESTA PARTE,  JULGADA 
PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de  
descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa 
a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos  
do  Rio  Grande  do  Norte  –  CAERN  é  sociedade  de  economia  mista,  
prestadora  de  serviço  público  em  regime  não  concorrencial  e  sem intuito  
primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição  
da  República).  Precedentes.  3.  Decisões  judiciais  de  bloqueio,  penhora,  
aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal  
prestadora  de  serviço  público  em  regime  não  concorrencial:  ofensa  à  
legalidade orçamentária  (inc.  VI  do art.  167 da Constituição),  à  separação  
funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação  
dos  serviços públicos  (art.  175 da Constituição).  Precedentes.  4.  Arguição 
parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a 
suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais  
por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime  
de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – 
CAERN”. (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2020)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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Na mesma linha, esta Suprema Corte também já se posicionou no 
sentido  da  inconstitucionalidade  do  bloqueio  de  verbas  oriundas  da 
complementação  a  título  de  FUNDEF sob  disponibilidade  dos  municípios. 
Cito, à guisa de exemplo, a SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 
de 19/02/2016; a SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.10.2019; a SL nº 
1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/17, e a SL 1.050, cuja ementa 
transcrevo, in verbis: 

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou  
o  bloqueio  de  verbas  em  conta  de  município.  Recursos  oriundos  de  
complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte  
do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à  
administração públicas. Agravo regimental não provido. 

1.  A  decisão  que  determina  o  bloqueio  de  verbas  repassadas  a 
município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se  
reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF,  
representa  grave  lesão  à  ordem  e  à  economia  públicas,  máxime  porque 
dificulta  o  recebimento  de  verbas  destinadas  à  prestação  de  serviços  de  
educação pública em um país  tão carente de melhor  sistema educacional  
público. 

2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na 
prestação  de serviços educacionais,  a  exclusivo  critério  do gestor  público,  
sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa.

3. Agravo regimental não provido” (SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, 
DJe de 28/04/2020)

Com efeito,  por  se tratar  de questão já conhecida e decidida pelo 
Supremo  Tribunal  Federal  e,  considerando  que  provimentos  contrários  ao 
entendimento  desta  Suprema  Corte  sobre  o  tema  apresentam,  a  priori, 
possibilidade  concreta  de  futura  reforma,  é  de  se  concluir  pela  presença 
inequívoca  também de  fumus  boni  iuris  a ensejar  a  concessão  parcial  da 
suspensão de tutela.

Demais disso, para além da constatação da presença dos requisitos 
ensejadores da suspensão de tutela, o deferimento parcial do presente pleito, 
no que se refere ao Processo nº  0800034-34.2021.8.14.0003, é medida que 
se  impõe  sobretudo  ante  o  reconhecimento  da  necessária  aplicação  das 
verbas  em  questão  diretamente  em  benefício  da  população.  Isso  porque, 
consoante  já  decidiu  esta  Corte,  os  valores  a  serem  percebidos  pelos 
municípios  requerentes  não  podem  ter  destinação,  ainda  que  parcial,  a 
despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. Desse 
modo, bloquear valores destinados exclusivamente à educação interfere na 
prestação eficiente e contínua desse serviço essencial.

Por  fim,  quanto  ao  Agravo  de  Instrumento  nº 
0800064-69.2021.8.14.0003, trata-se de parcial improcedência, na medida em 
que o pedido de suspensão se volta contra decisão que determinou o bloqueio 
nas contas municipais da quantia de R$ 541.343,76 (quinhentos e quarenta e 
um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), a fim de 
garantir o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores 
públicos da saúde do Município de Alenquer.

Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de 
natureza  grave  ao  interesse  público  a  ensejar  a  concessão  da  medida 
pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a 
existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que 
o imediato  cumprimento da decisão  impugnada seria  capaz de,  por  si  só, 
gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja 
vista  o  valor  do  bloqueio  efetuado  não  ser  sobremaneira  elevado, 
proporcionalmente  à  capacidade  econômica  do  requerente,  sobretudo 
considerando que, conforme consulta ao andamento processual na origem, 
permanecem  bloqueados  os  valores  correspondentes  a  R$  357.627,19 
(trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezenove 
centavos),  em  razão  do  pagamento  de  parcela  do  débito  pelo  Município 
requerente.

A relativa modicidade do valor do sequestro em tela em comparação 
à  capacidade  econômica  do  ente  federativo  de  médio  porte,  como  é  o 
Município  de  Alenquer,  afasta  a  potencial  gravidade  concreta  de  eventual 
lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal, considerando, 
ainda, tratar-se de determinação de adimplemento de salários atrasados do 
mês de dezembro de 2020, despesas estas já previstas na Lei Orçamentária 
de  2020.  Saliente-se  que  a  lesão  ao  interesse  público  apta  ensejar  a 
concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como 
“grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da 
Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.

Consigno,  ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível  nos 
incidentes  de  contracautela  é  necessariamente  restrito,  devendo-se  ater  à 
existência  ou  não  de  grave  lesão  à  ordem,  à  saúde,  à  segurança  e  à 
economia  públicas.  Destarte,  a  análise  acerca  da  correção  da  decisão 
impugnada  há  de  ser  realizada  pelas  vias  recursais  ordinárias  e 
extraordinárias  facultadas  ao  Município  autor  e,  eventualmente,  na  via  da 
reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de 
suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE dos pedidos, para JULGAR 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  na  parte 
conhecida, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do 
Processo nº 0800034-34.2021.8.14.0003, em trâmite no Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, no afã de permitir o desbloqueio das verbas   relativas ao 
pagamento de diferenças devidas do FUNDEF, recebido pelo Município de 

Alenquer/PA,  mantida  a  vinculação  de  sua  utilização  em  serviços 
educacionais, até o respectivo trânsito em julgado da ação em que proferida.

Publique-se. Int.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  841 (159)
ORIGEM : 841 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
REQDO.(A/S) : JUÍZA FEDERAL DA 7ª VARA AMBIENTAL E AGRÁRIA 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DESPACHO: Anteriormente à apreciação do pedido formulado, requisite-
se informações ao Juízo Federal da  7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção 
Judiciária do Amazonas.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.324.748 (160)
ORIGEM : 00012407020178030001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCED. : AMAPÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
AGDO.(A/S) : CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA
ADV.(A/S) : JOSE CHAGAS ALVES (423-A/AP, 4759/DF)
INTDO.(A/S) : AMAPA PREVIDENCIA
ADV.(A/S) : WEBER MENDES FERNANDES (1175/AP)

DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da 
Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.
À  luz  dos  argumentos  expostos,  RECONSIDERO a  decisão 

agravada,  JULGO  PREJUDICADO o  agravo  interno  e  DETERMINO a 
DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.

Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.340.349

(161)

ORIGEM : 00061658920208272700 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS

PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ESTADO DO TOCANTINS E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
AGDO.(A/S) : ANTONIO COELHO DO NASCIMENTO
ADV.(A/S) : EVA APARECIDA DE JESUS (4065/TO)

DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da 
Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com 
agravo.

É o relatório. DECIDO.
À  luz  dos  argumentos  expostos,  RECONSIDERO a  decisão 

agravada,  JULGO  PREJUDICADO o  agravo  interno  e  DETERMINO a 
DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.

Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.068

(162)

ORIGEM : 50038078120194020000 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
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RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA 

DOS ANIMAIS
ADV.(A/S) : RONALDO REDENSCHI (094238/RJ, 283985/SP)
ADV.(A/S) : JULIO SALLES COSTA JANOLIO (119528/RJ, 

283982/SP)
ADV.(A/S) : ANDREA DE SOUZA GONCALVES COELHO 

(163879/RJ)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da 
Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com 
agravo.

À  luz  dos  argumentos  expostos,  RECONSIDERO a  decisão 
agravada,  JULGO  PREJUDICADO o  agravo  interno  e  DETERMINO a 
DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.

Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.295.792 (163)
ORIGEM : 50200047720174047000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
RECTE.(S) : ABC CO COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

FERRAMENTAS LTDA
ADV.(A/S) : EDUARDO CANHA PEREIRA (81705/PR)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário devolvido à origem, por 
despacho  desta  Presidência  (Doc.  3),  para  observância  da  sistemática  da 
repercussão  geral,  pelo  Tema 1.098  (RE  1.258.842),  no  qual  se  firmou a 
seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência 
de  repercussão  geral,  a  controvérsia  relativa  à  inclusão  do  montante 
correspondente  ao  ICMS  destacado  nas  notas  fiscais  ou  recolhido 
antecipadamente  pelo  substituto  em  regime  de  substituição  tributária 
progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.

Devolvidos os autos, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento 
nos artigos 1.030, I, a, c/c 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil (Doc. 8).

Dessa decisão, a empresa recorrente formulou pedido de remessa 
dos autos ao Superior  Tribunal  de Justiça,  nos termos do artigo 1.033 do 
Código de Processo Civil  (Doc. 10), razão pela qual a Vice-Presidência do 
Tribunal a quo encaminhou os autos a esta Suprema Corte (Doc. 12).

Não há nada a decidir.
Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar recursos 

ou incidentes decorrentes da aplicação da sistemática da repercussão geral 
nos demais feitos que discutam a mesma questão objeto de apreciação por 
esta  Suprema  Corte.  Essa  lógica  permeia  o  sistema  de  precedentes  e 
transfere aos Tribunais de origem a competência para solucionar os demais 
casos em concreto, inclusive pedidos de fungibilidade recursal.

Ressalto que esta Presidência, em caso semelhante, não conheceu 
dos embargos de declaração em que se pretendia a aplicação do artigo 1.033 
do CPC pelo Supremo Tribunal Federal, após a devolução dos autos à Corte 
de  origem  para  observância  da  sistemática  da  repercussão  geral.  Por 
oportuno,  transcrevo  trecho  da  decisão  proferida  no  julgamento  do  RE 
1.296.558-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/11/2020, in verbis:

“Saliente-se, por fim, que,  após o exame pelo Supremo Tribunal  
Federal da existência, ou não, de repercussão geral da matéria versada  
no  recurso  extraordinário,  compete  às  Cortes  de  origem a  aplicação 
dessa decisão aos demais casos.

Dessa forma,  não compete a esta Suprema Corte dispor sobre 
eventual aplicação do artigo 1.033 do Código de Processo Civil de 2015  
ao presente caso, por não ter proferido decisão alguma nestes autos.” (Grifos 
no original)

Ex positis,  DETERMINO a  DEVOLUÇÃO IMEDIATA dos  autos  ao 
Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente
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SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  REPARTIÇÃO  DE  RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS.  ICMS.  DECISÃO  QUE  SUSPENDE  A  EXECUÇÃO  DE 
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM 
E  À  ECONOMIA  PÚBLICAS.  OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO  DE 
PROCESSOS  QUE  NÃO  SE  APLICA  A  EXECUÇÕES  DEFINITIVAS. 
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APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
VERBAS  QUE  FORAM  DECLARADAS  COMO  PERTENCENTES  AO 
MUNICÍPIO.  ART.  158,  IV,  DA  CF.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RESCISÃO. 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA 
REPERCUSSÃO  GERAL.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  QUE  SE  JULGA 
PROCEDENTE. 

DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo 
Município de Cabeceiras de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça  do  Estado  de  Goiás,  nos  autos  do  Agravo  de  Instrumento  nº 
5161043-97.2021.8.09.0000,  que  “determinou  o  sobrestamento  de  um 
cumprimento se sentença, já transitada em julgado, impedindo a aplicação do 
entendimento  fixado  no  TEMA  nº  42  da  Repercussão  Geral  e,  por 
consequência, obstando o repasse de numerário referente à cota de ICMS  
ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”. 

Narra  o  requerente  que  se  trata,  na  origem,  de  ação  ordinária 
ajuizada  pelo  Município  requerente,  objetivando  a  restituição  de  quantias 
indevidamente  retidas  pelo  Estado  de  Goiás.  Relata  que  a  sentença  foi 
julgada parcialmente procedente, com fundamento no RE 572.762, Tema 42 
da  repercussão  geral,  “para  condenar  o  Estado  de  Goiás  a  pagar  ao 
Município  de  Cabeceiras  de  Goiás,  a  diferença  entre  o  valor  que  foi  
repassado a título de ICMS e aquele efetivamente devido, ou seja, 25%, em 
relação  às  parcelas  financiadas  por  meio  dos  programas  FOMENTAR  e  
PRODUZIR”.  Transitada  em  julgada  a  sentença,  foi  iniciada  a  fase  de 
execução de sentença.

Relata que foi instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás incidente de resolução de demandas repetitivas, em razão da existência 
de  divergências  na  Corte  Estadual  quanto  aos  Temas  42  e  653  da 
repercussão geral, relativos ao repasse da cota parte de ICMS dos municípios 
retidas por meio dos programas de incentivo fiscal Fomentar e Produzir. Narra 
que o referido incidente foi admitido, com a determinação de suspensão de 
todos os processos na fase de conhecimento ou cumprimento de sentença a 
respeito do procedimento de satisfação do crédito decorrente das sentenças 
referentes  aos  incentivos  fiscais  instituídos  pelos  programas  estaduais 
Fomentar e Produzir, o que levou à suspensão da execução de sentença a 
que se refere os presentes autos, até o julgamento do IRDR. 

Sustenta  que  a  decisão  impugnada  obsta  o  recebimento  pelo 
Município  autor  de  valores  determinados  em  sentença  já  transitada  em 
julgado,  causando  danos  irreparáveis  ao  Município  e  comprometendo  as 
políticas públicas de combate à pandemia. Aduz que “não há que se falar em 
sobrestamento do feito, visto que, ao contrário do que foi afirmado pela nobre  
Desembargadora Relatora da decisão atacada, a execução de sentença não 
é  mais  provisória,  mas  sim  definitiva,  pois,  repita-se,  o  acórdão  do  STF  
proferido nos autos do RE 824.353, Rel. Min. Dias Toffoli, transitou em julgado 
em  15/12/2015.  Assim,  estando  o  recurso  de  agravo  de  instrumento  
sobrestado por força de IRDR admitido pelo Órgão Especial do TJGO, inviável  
se revela a suspensão do feito para aguardar o desfecho do incidente, ante a  
impossibilidade de modificação da coisa julgada e consequente violação ao 
disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”,  
sob pena de se conceder ao IRDR os mesmos poderes da ação rescisória”.

Requer,  por  estes  fundamentos,  o  deferimento  da  liminar  para 
suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
nos autos do Agravo de Instrumento nº 5161043-97.2021.8.09.0000, “a fim de 
que seja retomado o curso deste feito e, por conseguinte, do Cumprimento de  
Sentença nº 5289464- 12.2017.8.09.0044 ”.

Devidamente intimado, o Estado de Goiás apresentou contrariedade 
ao  pedido  de  suspensão,  alegando,  em  síntese,  que:  a)  o  pedido  de 
suspensão não seria cabível, por ser monocrática a decisão cuja suspensão 
se requer e pelo fato de que o incidente de contracautela estaria sendo usado 
com sucedâneo recursal, o que não se admite; e b) que haveria periculum in 
mora inverso na concessão da suspensão, haja vista o impacto às finanças 
públicas estaduais que o prosseguimento da execução na origem acarretaria 
(doc. 35).

A Procuradoria-Geral  da República se manifestou pelo  deferimento 
do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 37):  

“SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. 
ICMS.  INCENTIVO  FISCAL.  TEMA  42  DA  REPERCUSSÃO  GERAL. 
DECISÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  IRDR  INSTAURADO  PERANTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
LOCAL.  SOBRESTAMENTO  DO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. RISCO 
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DE  LESÃO  À  ORDEM  PÚBLICA.  CONFIGURAÇÃO.  DEFERIMENTO  DO 
PEDIDO SUSPENSIVO. 

1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar pedido  
de  contracautela  em  face  de  decisão  por  meio  da  qual  se  suspende 
cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado reconhecendo o  
direito de ente municipal ao repasse constitucional de receitas do ICMS para  
aguardar julgamento de IRDR por Tribunal de Justiça local sobre a mesma  
matéria.

2. A suspensão de processos decorrente da admissibilidade de IRDR 
aplica-se aos casos ainda pendentes de julgamento, sendo incabível para as  
hipóteses cuja fase de cognição já fora encerrada por decisão transitada em 
julgado. 3. Há risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção jurídico-
constitucional,  por  ofensa à coisa julgada,  na decisão mediante a qual  se 
suspende o trâmite de cumprimento de sentença de decisão transitada em  
julgado reconhecendo o direito de ente municipal ao repasse constitucional de  
receitas do ICMS para aguardar julgamento de IRDR por Tribunal de Justiça 
local sobre a mesma matéria.

– Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 
É o relatório. DECIDO. 
Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela 

como  meio  processual  autônomo  de  impugnação  de  decisões  judiciais, 
franqueado  ao  Ministério  Público  ou  à  pessoa  jurídica  de  direito  público 
interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, 
à  saúde,  segurança  e  à  economia  públicas  no  cumprimento  da  decisão 
impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 
297 do RISTF).

Com  efeito,  ao  indicar  tais  circunstâncias  como  fundamentos  dos 
incidentes de suspensão,  a própria  lei  indica causas de pedir  de natureza 
eminentemente  política  e  extrajurídica,  diferenciando-se  das  causas  que 
geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que 
se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo 
julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica 
jurisprudência desta Corte, in verbis:

“Suspensão  de  segurança:  natureza  cautelar  e  pressuposto  de 
viabilidade  do  recurso  cabível  contra  a  decisão  concessiva  da  ordem.  A 
suspensão  de  segurança,  concedida  liminar  ou  definitivamente,  é 
contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra  
ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que  
provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados -  
a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar,  
não  há  regra  nem princípio  segundo os quais  a  suspensão  da segurança 
devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se  
substantiva  na  probabilidade  de  que,  mediante  o  futuro  provimento  do 
recurso,  venha  a  prevalecer  a  resistência  oposta  pela  entidade  estatal  à 
pretensão  do  impetrante.  […]”. (SS  846/DF-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).

À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a 
quem  compete  a  análise  do  incidente  de  contracautela  deve  se  limitar  à 
aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de 
um  juízo  mínimo  de  plausibilidade  do  fundamento  jurídico  invocado,  não 
cabendo-lhe  a  manifestação  quanto  ao  mérito  propriamente  dito  do  que 
discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente 
apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar 
que  “a  natureza  excepcional  da  contracautela  permite  tão  somente  juízo  
mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-
ED,  rel.  Min.  Presidente  Ricardo  Lewandowski,  Tribunal  Pleno,  DJe de 
16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em 
que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares  
podem  trafegar  em  corredores  exclusivos  de  ônibus  para  acessar  vias 
transversais.  Não  comprovação  de  lesão  à  ordem  social  e  administrativa. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de 
suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito 
da ação principal,  tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro  
fático-probatório,  mas  apenas  a  análise  dos  requisitos  elencados  pela 
legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como 
sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 
1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).

Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado 
em  causar  lesão  ao  interesse  público,  o  conhecimento  do  incidente  de 
suspensão  dos  efeitos  das  decisões  provisórias  pelo  Presidente  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  está  condicionado  à  demonstração  de  que  a 
decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação 
originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/
SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; 
STA 729-AgR/SC,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  e  STA 152-AgR/PE, 
Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui,  a contrario 
sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.

In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática 
proferida no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, pela qual foi determinada 
a suspensão de cumprimento definitivo de sentença instaurado pelo Município 
de  Cabeceiras  de  Goiás  em  face  do  Estado  de  Goiás,  em  virtude  da 

instauração de IRDR no âmbito daquela corte. Haja vista ter sido a decisão 
impugnada proferida por Tribunal e considerando a matéria controvertida na 
origem, relativa à repartição obrigatória das receitas de ICMS entre os entes 
federativos (art. 158, IV, da CF), verifico o cabimento do presente incidente. 

Quanto ao mérito do presente pedido de suspensão, cumpre pontuar 
que o desembargador relator do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a 
execução  de  decisão  transitada  em  julgado  em  razão  da  instauração  de 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito daquela corte. 

Deste modo, verifico de plano, nos limites da cognição possível nos 
incidentes de contracautela, a plausibilidade da argumentação do Município 
autor no sentido de que a suspensão determinada na origem seria indevida. 
Isto  porque,  em primeiro  lugar,  colhe-se  da  jurisprudência  deste  Supremo 
Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de processos, 
prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam 
em fase de execução definitiva – entendimento este que deve se estender, 
pelos mesmos fundamentos, à suspensão de que trata o art. 982, I, do CPC, 
decorrente  da  instauração  de  Incidente  de  Resolução  de  Demandas 
Repetitivas. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as turmas 
desta Corte:  

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECLAMAÇÃO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DE  SUSPENSÃO 
NACIONAL.  TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 

1.  Reclamação em que se alega violação à decisão de  suspensão 
nacional  de  todos  os  processos  pendentes,  individuais  ou  coletivos,  que 
versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe  
direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min.  
Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2.  Ausência  de  aderência  estrita  entre  a  decisão  reclamada  e  o  
paradigma invocado pela reclamante.  A presente  reclamação não tem por  
objeto  processo  pendente,  mas,  sim,  processo  em  fase  de  execução 
definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de  
execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao  
disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” 
(Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).

“RECLAMAÇÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA  1.046. 
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO 
EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
ADERÊNCIA  ESTRITA.  INEXISTÊNCIA.  RECLAMAÇÃO  COMO 
SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data 
anterior à determinação de suspensão nacional  dos processo, proferida em 
sede  de  repercussão  geral,  e  estando  o  processo  em  face  de  execução  
definitiva,  inviável  se  revela  a  reclamação  com  vistas  à  determinar  de  
suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.

2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação 
e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita,  
pressuposto necessário ao processamento da reclamação.

3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no  
sentido  da  inviabilidade da  reclamação constitucional  como substitutivo  de 
recurso ou ação próprios.

4.  Agravo regimental  a  que se nega provimento”.(Rcl  42.394 AgR, 
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

Haja  vista  tratar-se  o  processo  de  origem  de  incidente  de 
cumprimento definitivo de sentença, revela-se, em juízo mínimo de delibação 
sobre a matéria de fundo, indevida a suspensão determinada na origem. A 
reforçar esta percepção está o fato de que este Supremo Tribunal Federal já 
teve  a  oportunidade  de  se  manifestar  sobre  incidente  de  cumprimento  de 
sentença semelhante instaurado pelo Município de Cachoeira de Goiás em 
face do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do ARE 1.276.522, no 
qual a Primeira Turma desta Corte, à unanimidade, assentou a inviabilidade 
da rediscussão de aspectos concernentes à formação do título executivo e a 
inaplicabilidade na espécie da execução pela sistemática dos precatórios.  In 
verbis: 

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito 
Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase  
de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à  
formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação 
de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 

1.  No  caso  de  controvérsia  instaurada  em sede  de  liquidação  de  
sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do  
título exequendo.

2.  O  cumprimento  de  ordem  judicial  que  determina  o  imediato 
repasse  de  receitas  tributárias  constitucionalmente  asseguradas  a  
determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não  
se  sujeita  ao  regime  de  precatórios,  por  se  tratar  de  obrigação  de  fazer.  
Precedentes.

3.  Agravo regimental  não provido”.  (ARE 1.276.522 AgR,  Rel.  Min. 
Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05/05/2021).
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Cumpre salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Federal, eventual superação do entendimento cristalizado 
no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, operada seja no IRDR do 
Tribunal de Justiça de Goiás, seja pelo julgamento do RE 1.288.634 (Tema-
RG 1.172) por esta Suprema Corte, não terá o condão de rescindir o acórdão 
executado na origem pelo Município autor, gerando efeitos apenas sobre os 
processos de conhecimento ainda em curso e sobre outros que venham a ser 
propostos no futuro. É o que se depreende das teses fixadas pelo Plenário 
deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE´s 730.462 e 590.809 
(Temas 733  e 136  da sistemática  da  repercussão geral,  respectivamente), 
segundo as quais não se opera automaticamente a desconstituição de julgado 
pela superação de entendimento de jurisprudencial e não cabe ação rescisória 
contra acórdão que, à época de sua prolatação, estava em conformidade com 
precedente  vinculante  deste  Supremo  Tribunal  Federal.  Trata-se  de 
entendimentos que visam homenagear o princípio da segurança jurídica.  In 
verbis: 

Tema-RG  733.  “A  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal 
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito 
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões 
anteriores  que  tenham  adotado  entendimento  diferente.  Para  que  tal  
ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso,  
a  propositura de ação rescisória  própria,  nos termos do art.  485 do CPC,  
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (grifei).

Tema-RG  136.  “Não  cabe  ação  rescisória  quando  o  julgado 
estiver  em  harmonia  com  o  entendimento  firmado  pelo  Plenário  do 
Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que 
ocorra posterior superação do precedente”. (grifei).

Constatada,  por  estas  razões,  a  plausibilidade  da  tese  sustentada 
pelo Município autor, vislumbro, outrossim, a existência de risco à economia 
pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer. Isto 
porque a decisão executada na origem declarou o direito  do Município  de 
Município de Cabeceiras de Goiás à complementação de repasses de ICMS, 
mediante a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste 
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“CONSTITUCIONAL.  ICMS.  REPARTIÇÃO  DE  RENDAS 
TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA 
CATARINA.  RETENÇÃO,  PELO  ESTADO,  DE  PARTE  DA  PARCELA 
PERTENCENTE  AOS  MUNICÍPIOS.  INCONSTITUCIONALIDADE.  RE 
DESPROVIDO. 

I  -  A parcela do imposto estadual  sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte  
interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art.  
158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. 

II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios 
não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de 
âmbito estadual. 

III  -  Limitação  que  configura  indevida  interferência  do  Estado  no 
sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. 

IV  -  Recurso  extraordinário  desprovido”.  (RE  572.762,  Rel.  Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe 05/09/2008 - grifei).

Deveras, a Constituição Federal previu a forma federativa de Estado 
como cláusula pétrea (art. 60, §4º, I) e, como forma de viabilizar a autonomia 
dos entes federativos, atribui a cada qual receitas que lhe são próprias. Entre 
as receitas constitucionalmente atribuídas aos Municípios está a parcela de 
25% do produto da arrecadação do ICMS, nos termos do art. 158, IV, da CF, 
sendo exatamente esta a natureza dos valores executados pelo Município na 
origem no presente caso concreto.  

Em sendo,  pois,  de titularidade do Município  de origem as verbas 
executadas  na  origem  por  força  de  norma  constitucional,  depreende-se  a 
existência de risco à economia pública na manutenção de decisão que priva 
indevidamente  a  municipalidade  de  valores  que  lhe  pertencem  de  pleno 
direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado,  os quais são 
certamente  necessários  ao  enfrentamento  das  diversas  necessidades 
públicas,  de  modo a restar  configurado,  no  caso  concreto,  risco  de  grave 
lesão ao interesse público apto ensejar a concessão excepcional da medida 
de  contracautela  pleiteada,  nos  termos  dos  artigos  4º,  caput,  da  Lei 
8.437/1992 e art. 297 do RISTF. 

Saliento, por fim, não haver que se falar em periculum in mora inverso 
às finanças públicas estaduais no presente caso concreto, na medida em que 
não  se  revela  cabível  a  atribuição  de  maior  relevância  às  necessidades 
orçamentárias  dos  Estados  em  detrimento  das  necessidades  igualmente 
relevantes  das  Municipalidades,  sob  pena  de  violação  à  própria  ideia  de 
Federação, mediante a hierarquização dos entes federados. 

Ex  positis,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO 
formulado, com fundamento nos artigos 4º, caput , da Lei 8.437/1992 e 297 do 
RISTF, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida no Agravo 
de Instrumento nº 5161043-97.2021.8.09.0000, a fim de que seja retomado o 
curso da execução na origem. 

Publique-se. Int..
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente
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SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.504 (165)
ORIGEM : 1504 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL
REQDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 70085490795 

(0062632-23.2021.8.21.7000) DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR
ADV.(A/S) : JADER DA SILVEIRA MARQUES (39144/RS)
INTDO.(A/S) : MAURO LONDERO HOFFMANN
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : MARCELO DE JESUS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : LUCIANO AUGUSTO BONILHA LEÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

MEDIDA CAUTELAR  EM  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  DECISÃO 
QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA 
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA 
NA  ORIGEM.  COMPROVADO  RISCO  À  ORDEM  E  À  SEGURANÇA 
PÚBLICAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI  ADITAMENTO DO 
PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE 
A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A 
NOVA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA.

DECISÃO: O Ministério Público noticia que a Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul iniciou o julgamento de 
mérito do  Habeas Corpus nº 70085490795, com registro, até o momento, de 
dois  votos  favoráveis  à  concessão  da  ordem.  Ainda  segundo  o  Ministério 
Público, afigura-se “risco iminente de soltura dos réus”,  pelo que requer “a 
concessão  de  provimento  preventivo,  […],  a  fim  de  impedir  que  eventual  
concessão  de  habeas  corpus  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  
Grande do Sul venha a obstar a imediata execução das penas impostas pelo 
Tribunal do Juri, garantindo-se o cumprimento da determinação do Supremo 
Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 1504”. 

É o breve relatório. Decido.
Em 14.12.2021, deferi pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 

4º  da  Lei  8.437/92,  para suspender  os  efeitos  de  decisão  monocrática 
proferida  nos  autos  do  Habeas  Corpus  nº  70085490795  (0062632- 
23.2021.8.21.7000),  determinando-se,  assim,  o  cumprimento  imediato  das 
penas  atribuídas  aos  réus  Elissandro  Callegaro  Spohr,  Mauro  Londero 
Hoffmann,  Marcelo  de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, 
pelo Tribunal do Júri.

É cediço que a autoridade desse pronunciamento apenas pode ser 
alterada ou revogada no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, pelas 
vias  recursais  próprias.  Nesse  sentido,  nenhuma  decisão  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que em sede de julgamento de 
mérito do habeas corpus, teria o condão de sustar, direta ou indiretamente, os 
efeitos da decisão suspensiva prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, sob 
pena de inadmissível inversão de instâncias.

Ademais, o §9º do art. 4º da Lei 8.437/92 é explícito ao afirmar que “a 
suspensão deferida pelo  Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em 
julgado da decisão de mérito na ação principal”.

Por sua vez,  consigno que, no âmbito  das suspensões,  o § 8º do 
artigo  4º  da  Lei  8.437/1992  prevê  expressamente  a  possibilidade  de 
aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos 
de  decisão  proferida  no  âmbito  do  incidente  de  contracautela  a  outras 
decisões com idêntico objeto.

À luz deste dispositivo, verifico a existência de coincidência entre 1) o 
objeto da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada  em 
14.12.2021 e  2) o objeto da deliberação colegiada em andamento perante a 
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul. Afinal, ambas as deliberações versam sobre o imediato cumprimento da 
pena cominada aos réus pelo Tribunal do Juri, pela prática de homicídios e 
tentativas de homicídio cometidos na Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, 
na cidade de Santa Maria/RS, fatos pelos quais foram fixadas penas entre 18 
anos e 22 anos e 6 meses de reclusão. 

Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à 
preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente 
incidente de contracautela, faz-se necessário acolher o pedido de formulado 
pelo Ministério Público.

Ex positis, nos termos do art. 4º, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.437/1992, e 
ratificando a liminar anteriormente proferida nestes autos, DEFIRO o pedido 
formulado  pelo  Ministério  Público,  para  sustar  os  efeitos  de  eventual 
concessão  do  Habeas  Corpus   nº  70085490795  pela  Primeira  Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a 
determinação de cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus 
Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus 
dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão.

Oficie-se, com urgência, à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
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Estado do Rio Grande do Sul e à 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca 
de Porto Alegre/RS, solicitando-se informações à primeira.

Publique-se. Int..
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente
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SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  839 (166)
ORIGEM : 839 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
REQDO.(A/S) : RELATOR DO AI Nº 5053556-76.2020.4.04.0000 DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
REQDO.(A/S) : RELATOR DO PROC Nº 5039477-58.2021.4.04.0000 DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
REQDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE APUCARANA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : N.H.R.S. REPRESENTADO POR B.J.S.P.P.L.F.S.R.
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : ESTADO DO PARANA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA

DESPACHO: Anteriormente à apreciação do pedido formulado, intime-se 
a parte interessada para que se manifeste.

Após,  à  Procuradoria-Geral  da  República  (art.  4º,  §2º  da  Lei 
8.437/1992). 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX
Presidente
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SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  843 (167)
ORIGEM : 843 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DO 

CREF10/PB
ADV.(A/S) : THIAGO SEBADELHE NOBREGA (20184/PB)
REQDO.(A/S) : RELATOR DO AI Nº 0814169-45.2021.4.05.0000 DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : CHAPA 03 - PELA VOZ DE TODOS
ADV.(A/S) : AFRANIO NEVES DE MELO NETO (23667/PB)

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ELEITORAL 
DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.   CONTROVÉRSIA 
ACERCA DA VALIDADE. DECISÃO QUE SUSPENDE O CANCELAMENTO 
DE REGISTRO DE CHAPA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. 
DESCABIMENTO.   MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO 
OSTENTA  NATUREZA  CONSTITUCIONAL  DIRETA.  TEMA  660  DA 
REPERCUSSÃO  GERAL.   NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  DE 
RESOLUÇÃO  INTERNA  E  DE  NORMAS  REGIMENTAIS.  PEDIDO  DE 
SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  

DECISÃO: Trata-se  de  pedido  de  suspensão  de  tutela  provisória, 
ajuizado pela Comissão Eleitoral das Eleições do CREF10/PB contra decisão 
proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal 5, nos autos do Agravo 
de Instrumento nº 0814169-45.2021.4.05.0000, que suspendeu os efeitos da 
sentença proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588, determinando 
a imediata posse da Chapa 03 – Pela Voz de Todos na administração do 
CREF10/PB. 

Narra que o Plenário do  Conselho Regional de Educação Física da 
10ª Região – CREF10/PB aprovou a Resolução CREF10 nº 110/2021, com a 
finalidade de dar início ao processo eleitoral de renovação da metade de seus 
conselheiros, tendo sido eleita a Chapa 03  – Pela Voz de Todos, com 300 
votos.  Inconformada,  a  Chapa  01  –  Juntos  Somos  Mais  Fortes  interpôs 
recurso, alegando descumprimento ao Regimento Eleitoral, o que deu origem 
ao Processo Administrativo nº 2021/002588, tendo sido acolhido recurso, em 
razão da violação pela Chapa 03 ao art. 38, III c/c art. 45, I, do Regimento 
Eleitoral,  o que deu ensejo ao cancelamento do seu registro e resultou na 
homologação da eleição da Chapa 01 – Juntos Somos Mais Fortes.

Relata que o pedido de tutela cautelar antecedente apresentado pela 
Chapa  03  restou  deferido  pela  1ª  Turma  do  TRF5,  para  determinar  a 
suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588 e 
a posse da Chapa 03 na administração do Conselho Regional de Educação 
Física da 10ª Região.

Alega que a Comissão Eleitoral agiu em conformidade com a ampla 
defesa e contraditório, sendo que a decisão que se busca suspender adentrou 

o  mérito  administrativo  e  feriu  o  princípio  da  separação  dos  poderes, 
causando grave lesão à ordem pública e jurídica, aduzindo que  “caso seja 
mantida a tutela ora impugnada, será imediatamente concedida a posse da  
chapa 03, cujo registro foi cancelado por decisão a administrativa transitada  
em  julgado,  após  o  decurso  de  processo  administrativo  que  respeitou  o  
devido  processo  legal  e  seus  corolários  (ampla  defesa  e  contraditório),  
cassando-se  antecipadamente,  inclusive,  o  mandato  da  gestão  atual  que 
nada tem a ver com a disputa eleitoral”.

Requer, por estes fundamentos, seja determinada a suspensão dos 
efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814169- 
45.2021.4.05.0000, “para fins de manter incólume a decisão final proferida no  
Processo Administrativo nº. 2021/002588, permitindo a normal conclusão do 
processo eleitoral com a posse dos conselheiros eleitos no referido processo 
administrativo”.

É o relatório. DECIDO. 
Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela 

como  meio  processual  autônomo  de  impugnação  de  decisões  judiciais, 
franqueado  ao  Ministério  Público  ou  à  pessoa  jurídica  de  direito  público 
interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, 
à  saúde,  segurança  e  à  economia  públicas  no  cumprimento  da  decisão 
impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 
297 do RISTF).

Com  efeito,  ao  indicar  tais  circunstâncias  como  fundamentos  dos 
incidentes de suspensão,  a  própria  lei  indica causas de pedir  de natureza 
eminentemente  política  e  extrajurídica,  diferenciando-se  das  causas  que 
geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que 
se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo 
julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica 
jurisprudência desta Corte, in verbis:

“Suspensão  de  segurança:  natureza  cautelar  e  pressuposto  de 
viabilidade  do  recurso  cabível  contra  a  decisão  concessiva  da  ordem.  A 
suspensão  de  segurança,  concedida  liminar  ou  definitivamente,  é 
contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra  
ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que  
provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados -  
a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar,  
não há regra nem princípio  segundo os  quais  a  suspensão da  segurança 
devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se  
substantiva  na  probabilidade  de  que,  mediante  o  futuro  provimento  do 
recurso,  venha  a  prevalecer  a  resistência  oposta  pela  entidade  estatal  à 
pretensão  do  impetrante.  […]”. (SS  846/DF-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).

À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a 
quem  compete  a  análise  do  incidente  de  contracautela  deve  se  limitar  à 
aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de 
um  juízo  mínimo  de  plausibilidade  do  fundamento  jurídico  invocado,  não 
cabendo-lhe  a  manifestação  quanto  ao  mérito  propriamente  dito  do  que 
discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente 
apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte,  ao afirmar 
que  “a  natureza  excepcional  da  contracautela  permite  tão  somente  juízo  
mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-
ED,  rel.  Min.  Presidente  Ricardo  Lewandowski,  Tribunal  Pleno,  DJe de 
16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em 
que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares  
podem  trafegar  em  corredores  exclusivos  de  ônibus  para  acessar  vias 
transversais.  Não  comprovação  de  lesão  à  ordem social  e  administrativa.  
Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de 
suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito 
da ação principal,  tampouco se permite  revolvimento do respectivo quadro  
fático-probatório,  mas  apenas  a  análise  dos  requisitos  elencados  pela 
legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como 
sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 
1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).

Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado 
em  causar  lesão  ao  interesse  público,  o  conhecimento  do  incidente  de 
suspensão  dos  efeitos  das  decisões  provisórias  pelo  Presidente  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  está  condicionado  à  demonstração  de  que  a 
decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação 
originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/
SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; 
STA 729-AgR/SC,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  e  STA 152-AgR/PE, 
Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui,  a contrario 
sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.

In  casu,  o  pedido  de  suspensão  se  volta  contra  decisão  que 
suspendeu os efeitos  da sentença proferida no Processo Administrativo nº 
2021/002588, determinando a imediata posse da Chapa 03 – Pela Voz de 
Todos na administração do  Conselho Regional de Educação Física da 10ª 
Região – CREF10/PB. É que, a partir da leitura da decisão cuja suspensão se 
requer, restou demonstrado ter a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 
da  5ª  Região  fundamentado  seu  decisum essencialmente  na  análise  da 
Resolução  CREF10/PB  -  nº  110/2021,  que  dispõe  sobre  as  condutas  e 
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propagandas eleitorais vedadas no âmbito das eleições, conforme se extrai do 
seguinte excerto (doc. 15):

“Da sentença proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588 
(fls.109/118), vê-se que a autora teve o seu registro cancelado por ter-lhe sido  
imputada a prática prevista no art. 38, III c/c art. 45, I ambos da Resolução 
CREF10/PB - nº 110/2021. 

O citado ato normativo, dispõe o seguinte: 
[…]
Da  análise  do  ato  normativo  acima  citado,  verifica-se  que  a  

distribuição de materiais de campanha sujeitará a chapa ao cancelamento do 
seu registro, desde que essa conduta possa proporcionar vantagem ao eleitor.  
Além disso, é necessário que a conduta configure interferência indevida no  
processo eleitoral. 

No caso dos autos, o fato que serviu de motivo para o cancelamento  
do registro da autora foi uma eleitora (Sra. Tereza Carmen) e um Conselheiro 
do CREF10/PB, Sr. Jailson Oliveira, terem usado camisetas idênticas àquelas  
usadas pelos membros da Chapa 03, no dia da eleição, além da distribuição  
de adesivos de campanha. Não se discute a ocorrência desse evento, o que  
foi comprovado no processo administrativo e não rechaçado pela autora. 

Para a Comissão Eleitoral,  o  ponto  controvertido  reside  em quem 
teria  confeccionado  tal  camiseta  e  adesivos,  se  a  própria  eleitora  ou  os 
representantes da Chapa 03. Nessa questão, entendeu a Comissão Eleitoral  
que a Chapa 03 não foi capaz de comprovar que foi a própria Sra. Tereza  
quem mandou confeccionar a camiseta, considerando diversas contradições 
no  seu  depoimento  e  no  do  Sr.  Almir  (dono  da  empresa  que  imprimiu  a 
logomarca  da Chapa 03 na  camiseta,  usada  pela  Sra.  Tereza).  Na citada  
decisão, restou consignado o seguinte:

[…]
Por outro lado, não obstante a discussão acerca de quem adquiriu a  

camiseta,  o  ponto  crucial  da  questão  é  que  apenas  um ou  dois  eleitores  
usando uma camiseta ou de posse de adesivos de campanha não é capaz de 
interferir no processo eleitoral e configurar a conduta prevista no art. 38, I do 
Regimento Eleitoral  do CREF/10ª Região. Esse dispositivo legal,  ao dispor 
sobre distribuição de materiais, pressupõe um certo quantitativo de eleitores  
usando a camiseta e os adesivos com o potencial de influenciar no resultado  
da eleição, e não no número de eleitores que visualizam essa pessoa com a 
camiseta. 

Também não considero verossímil a alegação de que a Sra. Tereza,  
por  ter  sido  coordenadora  da  Universidade  Maurício  de  Nassau,  poderia 
influenciar  diretamente  o  eleitorado,  já  que  os  eleitores  sequer  são  seus  
alunos e o Curso de Educação Física é oferecido em várias universidades do 
estado, ou seja, o cargo já exercido pela Sra. Tereza não sugere nenhuma 
influência no eleitorado. 

Por fim, no tocante à alegação de que o Conselheiro do CREF/10, ter  
se  apresentado  também vestindo  a  camiseta  da  Chapa 03,  manifestando  
apoio a esta, concordo com as alegações iniciais de que esse fato não foi  
objeto de impugnação pela representação eleitoral interposta pela Chapa 01  
e, assim, não poderia servir de fundamento para o cancelamento do registro  
da Chapa 03. Além disso, o art. 45, I , §2º do Regimento Eleitoral dispõe que  
a prática dos atos ali  previstos, sujeitará o Conselheiro à responsabilização  
ética, disciplinar ou ambas, nada mencionando acerca do cancelamento do 
registro  da  chapa.  Assim  sendo,  verifico  a  presença  da  probabilidade  do 
direito a justificar a suspensão da decisão que cancelou o registro da autora.”

Neste cenário, em que pese a argumentação do requerente, não se 
revela cabível  o presente incidente de contracautela perante este Supremo 
Tribunal Federal. Isto porque o deslinde da controvérsia na origem passará 
necessariamente pela interpretação da mencionada resolução e das normas 
do  Regimento Eleitoral,  de modo a não  ostentar  a  lide  em tela  natureza 
constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. No ponto, saliento que o 
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 
748.371,  firmou  tese  no  sentido  de  que  alegações  relativas  ao 
descumprimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo  legal,  em  casos  concretos,  têm  igualmente  natureza 
infraconstitucional – o que reforça o não cabimento do presente incidente de 
contracautela  e,  lado  outro,  a  competência  da  Presidência  do  Superior 
Tribunal de Justiça para a decisão cuja suspensão ora se requer. In verbis: 

Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório,  
da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem 
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de 
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a 
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 

Destarte,  em  não  ostentando,  pois,  a  matéria  controvertida  nos 
processos  de  origem  natureza  constitucional  direta,  porquanto  relacionada 
fundamentalmente à interpretação de resolução e de dispositivos regimentais 
do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB, não 
se  mostra  cabível  o  presente  incidente  de  contracautela  perante  este 
Supremo Tribunal Federal.

Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego 
seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13,  XIX,  do 
RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 
8.437/1992.

Publique-se. Int..
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro LUIZ FUX

Presidente
Documento assinado digitalmente

PLENÁRIO  

NOTAS E AVISOS DIVERSOS

DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIO – PLENÁRIO

1º SEMESTRE/2022
De ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux (Presidente), 

certifico que se encontra divulgada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal 
Federal,  desde  esta  data,  conforme  andamento  lançado  nos  respectivos 
feitos, a relação de processos prevista para julgamento no 1º semestre de 
2022, no Plenário:

02.02.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1.  EMB.DECL.  NA  MEDIDA  CAUTELAR  NA  ARGUIÇÃO  DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 635

PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
EMBTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) : DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO ( 63551/DF 

, 73032/RJ ) E OUTRO(A/S) 
EMBTE.(S) :  EDUCAFRO - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRO-

DESCENDENTES E CARENTES 
ADV.(A/S) : WALLACE DE ALMEIDA CORBO ( 186442/RJ ) 
EMBTE.(S)  :  DEFENSORIA PÚBLICA DO  ESTADO  DO  RIO  DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
EMBTE.(S) : JUSTIÇA GLOBAL 
ADV.(A/S) : DANIELA FICHINO ( 166574/RJ ) 
EMBTE.(S) : ASSOCIACAO DIREITOS HUMANOS EM REDE 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S) : CAROLINE MENDES BISPO ( 183240/RJ ) 
ADV.(A/S) : MARCOS ROBERTO FUCHS ( 101663/SP ) 
ADV.(A/S) : JOAO PAULO DE GODOY ( 365922/SP ) 
ADV.(A/S) : PAULA NUNES DOS SANTOS ( 365277/SP ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO FILIPPI DORNELLES ( 329849/SP ) 
EMBTE.(S)  :  ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA 

MARE 
ADV.(A/S) : CAROLINE MENDES BISPO ( 183240/RJ ) 
EMBTE.(S) : MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S)  :  ISABEL CRISTINA MARTINEZ  DE  SOUZA PEREIRA 

( 146357/RJ ) 
ADV.(A/S) : MARCELO DIAS ( 111525/RJ ) 
EMBTE.(S) : INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIAO-ISER 
ADV.(A/S)  :  ISABEL CRISTINA MARTINEZ  DE  SOUZA PEREIRA 

( 146357/RJ ) 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
EMBTE.(S)  :  CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - 

CNDH 
ADV.(A/S) : EVERALDO BEZERRA PATRIOTA ( 2040B/AL ) 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE 

ANGRA DOS REIS 
EMBTE.(S) : COLETIVO PAPO RETO 
EMBTE.(S) : MOVIMENTO MÃES DE MANGUINHOS 
EMBTE.(S) : REDE DE COMUNIDADES E MOVIMENTOS CONTRA 

A VIOLÊNCIA 
EMBTE.(S) : FALA AKARI 
EMBTE.(S) : INICIATIVA DIREITO À MEMÓRIA E JUSTIÇA RACIAL 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
INTDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
2.  REFERENDO  EM  MED.  CAUT.  EM  AÇÃO  DIRETA  DE 

INCONSTITUCIONALIDADE  
7.021
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADV.(A/S): EZIKELLY SILVA BARROS (31903/DF)
ADV.(A/S): LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA (28328/DF 137677/

RJ 462972

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 28  

 /SP)
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4591
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S)  :  PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 

PSDB 
ADV.(A/S) : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ( 23870/DF ) 
ADV.(A/S)  :  PEDRO  IVO  RODRIGUES  VELLOSO  CORDEIRO 

( 23944/DF ) 
ADV.(A/S) : JORGE OCTÁVIO LAVOCAT GALVÃO ( 23437/DF ) 
REQTE.(S) : DEMOCRATAS - DEM 
ADV.(A/S) : FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS ( 27581/DF ) 
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6281
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DE JORNAIS 
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM ( 58607/DF , 083152/RJ ) 
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO ( 58605/DF , 123111/RJ ) 
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ ( 424218/SP , 

46142/DF , 122128/RJ ) 
ADV.(A/S)  :  ALICE  BERNARDO  VORONOFF  DE  MEDEIROS 

( 58608/DF , 139858/RJ ) 
ADV.(A/S) : RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR ( 188862/RJ ) 
ADV.(A/S) : CESAR HENRIQUE FERREIRA LIMA ( 228249/RJ ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 999435
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
RECTE.(S)  :  EMPRESA BRASILEIRA DE  AERONÁUTICA S.A.  - 

EMBRAER 
RECTE.(S) : ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 
ADV.(A/S) : ANA PAULA PAIVA DE MESQUITA BARROS ( 105656/PR 

, 52122/PE , 198344 /MG , 113793/SP ) 
ADV.(A/S)  :  MARCELO  KANITZ  (  427658/SP  ,  14116/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : CASSIO DE MESQUITA BARROS JUNIOR ( 439-A/DF , 

8354/SP ) 
RECDO.(A/S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  DE  CONSTRUÇÃO  DE  AERONAVES,  EQUIPAMENTOS 
GERAIS AEROESPACIAL, AEROPEÇAS, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE 
AERONAVES E INSTRUMENTOS AEROESPACIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SINDIAEROSPACIAL 

ADV.(A/S)  :  JESUS  ARRIEL  CONES  JUNIOR  (  55426/BA  , 
85018/SP ) 

INTDO.(A/S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 
INDÚSTRIAS  METALÚRGICAS,  SIDERÚRGICAS,  MECÂNICAS, 
AUTOMOBILÍSTICA  E  DE  AUTOPEÇAS,  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  E 
ELETRÔNICO,  DE  INFORMÁTICA  DE  EMPRESAS  DE  SERVIÇOS  DE 
REPAROS, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO ESTADO DA BAHIA - STIM - 
BAHIA 

ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS ( 17725/DF , 385580/SP , 
28471/BA ) 

INTDO.(A/S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 
INDÚSTRIAS  METALÚRGICAS,  SIDERÚRGICAS,  MECÂNICAS, 
AUTOMOBILÍSTICAS  E  DE  AUTOPEÇAS,  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  E 
ELETRÔNICO,  DE  INFORMÁTICA  DE  EMPRESAS  DE  SERVIÇOS  DE 
REPAROS,  MANUTENÇÃO  E  MONTAGEM  DE  CANDEIAS,  SÃO 
FRANCISCO DO CONDE,  MADRE DE DEUS E SANTO AMARO/BAHIA - 
STIM - CANDEIAS E REGIÃO 

ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS ( 05939/DF ) 
INTDO.(A/S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA-CNI 
ADV.(A/S)  :  CASSIO  AUGUSTO  MUNIZ  BORGES  (  20016/DF  , 

091152/RJ ) 
ADV.(A/S) : EDUARDO ALBUQUERQUE SANT ANNA ( 13443/DF ) 
INTDO.(A/S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DO  TRANSPORTE-

CNT 
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 90211 /MG , 33954/DF ) 
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO 

TRABALHO - ABMT 
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBA FARIA ( 0124045/RJ ) 
ADV.(A/S) : NAYARA FALCÃO ( 362365/SP ) 
ASSIST.(S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM, 
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO ( 52504A/GO , 01441/A/DF 

, 103250/SP ) 
ADV.(A/S) : RICARDO QUINTAS CARNEIRO ( 8487/ES , 01445/A/DF 

) 
INTDO.(A/S) : SINDICATO TRAB EMPRE TRANS METROV EST DO 

RIO DE JANEIRO 
ADV.(A/S) : JAIR GIANGIULIO JUNIOR ( 138829/RJ ) 
03.02.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6630
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S)  :  PARTIDO  DEMOCRÁTICO  TRABALHISTA  -  PDT 

NACIONAL 
ADV.(A/S) : EZIKELLY SILVA BARROS ( 31903/DF ) 
ADV.(A/S) : BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA ( 23067/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL 
AM. CURIAE. : SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ NACIONAL 

DO MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (MCCE) 
ADV.(A/S)  :  LUCIANO  CAPARROZ  PEREIRA  DOS  SANTOS 

( 134472/SP ) 
ADV.(A/S) : OLÍVIA RAPOSOS DA SILVA TELLES ( 125930/SP ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1307334
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
RECTE.(S) : JOSE FERNANDO NEUBERN 
ADV.(A/S) : JULIO CHRISTIAN LAURE ( 180905 /MG , 70758/PR , 

184990/RJ , 35959/GO , 155277/SP ) 
ADV.(A/S) : RAFAEL MAESTRELLO SILVESTRINI ( 272188/SP ) 
RECDO.(A/S) : RENATO GILDO PRIMAZZI JUNIOR ASSESSORIA 

COMERCIAL - EPP 
ADV.(A/S)  :  LUIS  CARLOS  BUENO  DE  AGUIAR  RAMALHO 

( 126054/SP ) 
ADV.(A/S) : ADMAR GONZAGA NETO ( 10937/DF ) 
ADV.(A/S) : MARCELLO DIAS DE PAULA ( 39976/DF ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE 

BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC) 
ADV.(A/S) : ARY JORGE ALMEIDA SOARES ( 64904/RJ ) 
ADV.(A/S) : ALAIN ALPIN MAC GREGOR ( 101780/RJ ) 
ADV.(A/S) : ANA PAULA TOMAZZETTI URROZ MACIEL PINHEIRO 

( 10598/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  SHOPPING 

CENTERS - ABRASCE 
ADV.(A/S)  :  JOSE  RICARDO  PEREIRA  LIRA  (  145613/SP  , 

054128/RJ ) 
ADV.(A/S) : MARCOS ROLIM DA SILVA ( 219097/RJ , 362621/SP ) 
ADV.(A/S)  :  SERGIO  VIEIRA MIRANDA DA SILVA (  175217/SP  , 

094239/RJ , 122952A/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DE  DIRIGENTES 

LOJISTAS - CNDL 
ADV.(A/S) : FABIO PELLIZZARO ( 7644/SC ) 
ADV.(A/S)  :  ANDRE  LUIZ  PELLIZZARO (  71453/PR ,  30963/DF  , 

13733/SC ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMISTRADORAS 

DE IMÓVEIS (ABADI) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  EMPRESAS  DO 

MERCADO IMOBILIÁRIO (ABMI) 
ADV.(A/S)  :  RUBENS  CARMO  ELIAS  FILHO  (  33763/ES  , 

218684/RJ , 138871/SP ) 
ADV.(A/S) : CARLA MALUF ELIAS ( 110819/SP ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5755
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 
ADV.(A/S) : CLAUDIO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO ( 11113/ES ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E 

ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS - ANPPREV 
ADV.(A/S) : HUGO MENDES PLUTARCO ( DF025090/ ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  DE  SINDICATOS  DE 

TRABALHADORES  TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  EM  INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E OUTRO(A/S) 

ADV.(A/S) : CLAUDIO SANTOS DA SILVA ( 10081/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS  POLICIAIS 

FEDERAIS - FENAPEF 
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL ( 22256/DF ) 
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ADV.(A/S)  :  ANTONIO  RODRIGO  MACHADO  DE  SOUSA 
( 00034921/DF ) 

AM. CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA 
PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS 

ADV.(A/S) : ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO ( 238265/RJ , 154525 
/MG , 09930/DF ) 

AM.  CURIAE.  :  CONFEDERACAO  DOS  TRABALHADORES  NO 
SERVICO PUBLICO FEDERAL - CONDSEF 

AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHADORES  NO 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF 

AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES 
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,  PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - 
SINASEFE NACIONAL 

ADV.(A/S)  :  JOSE  LUIS  WAGNER  (  15111/SC  ,  125216/RJ  , 
18061/PR , 17183/DF , 1235-A/AP , 18097/RS ) 

AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA 
SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL (SINDISPREV/RS) 

ADV.(A/S)  :  GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA (  328901/SP , 
23021/RS ) 

ADV.(A/S) : THIAGO CECCHINI BRUNETTO ( 51519/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA ( 10503/ES , 

139419 /MG , 21445/DF , 303020/SP , 112310/RJ ) 
ADV.(A/S)  :  EDUARDO  DE  SOUZA  GOUVEA  (  311792/SP  , 

067378/RJ ) 
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR ( 16275/DF ) 
ADV.(A/S) : LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE ( 39992/DF ) 
ADV.(A/S) : GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS ( 48893/

DF ) 
ADV.(A/S) : CLAUDIA PAIVA CARVALHO ( 129382 /MG ) 
AM. CURIAE. : SINTRAJUSC - SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM SANTA CATARINA 
ADV.(A/S)  :  PEDRO  MAURICIO  PITA  DA  SILVA  MACHADO 

( 12391/SC , 29543/DF , 24372/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL ¿ CNTSS/CUT 
ADV.(A/S)  :  RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (  234932/RJ  , 

439314/SP , 140251 /MG , 32147/DF , 1190/SE ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO CAMARGO BARBOSA ( 34718/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA 

JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO ¿ FENAJUFE 
ADV.(A/S)  :  RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (  234932/RJ  , 

439314/SP , 140251 /MG , 32147/DF , 1190/SE ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO CAMARGO BARBOSA ( 34718/DF ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 
ADV.(A/S) : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA ( 225356/

RJ , 154182/SP ) 
ADV.(A/S)  :  MARIO  LUIZ  OLIVEIRA DA COSTA (  01934/A/DF  , 

117622/SP ) 
ADV.(A/S) : ANDRE ALMEIDA GARCIA ( 184018/SP ) 
ADV.(A/S)  :  DANIEL  NUNES  VIEIRA  PINHEIRO  DE  CASTRO 

( 223677/SP ) 
- (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

REFERENDO  EM  MED.  CAUT.  EM  ARGUIÇÃO  DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO  FUNDAMENTAL 913

PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S): REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S): ALLAN DEL CISTIA MELLO (68789/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
2.  REFERENDO  NA  MEDIDA  CAUTELAR  NA  ARGUIÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 898
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE 
ADV.(A/S)  :  BRUNO  LUNARDI  GONCALVES  (  62880/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E 

PREVIDÊNCIA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
3.  REFERENDO  NA  MEDIDA  CAUTELAR  NA  ARGUIÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 900
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO ( 68951/BA 

, 409584/SP , 25120/DF ) 

ADV.(A/S) : MARLON JACINTO REIS ( 52226/DF , 4285/MA ) 
INTDO.(A/S)  :  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E 

PREVIDÊNCIA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4.  REFERENDO  NA  MEDIDA  CAUTELAR  NA  ARGUIÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 901
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES 
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO ( 04935/DF , 

428274/SP , 30746/ES ) 
INTDO.(A/S)  :  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E 

PREVIDÊNCIA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
5.  REFERENDO  NA  MEDIDA  CAUTELAR  NA  ARGUIÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 905
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : PARTIDO NOVO 
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI ( 141408 

/MG , 202081/RJ , 370339/SP , 141408/MG , 10671/DF ) 
INTDO.(A/S)  :  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E 

PREVIDÊNCIA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
6. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3486
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) :  ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - 

AMB 
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO ( 07077DF/DF ) 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  MAGISTRADOS 

ESTADUAIS - ANAMAGES 
ADV.(A/S)  :  CRISTOVAM  DIONISIO  DE  BARROS  CAVALCANTI 

JUNIOR ( 130440 /MG ) 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS 
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO ( 18707/PR ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DA REPÚBLICA 
ADV.(A/S) : FÁBIO KONDER COMPARATO ( 011118/SP ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - 

AJUFE 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DE MINAS 

GERAIS - AJUFEMG 
ADV.(A/S) : LUIZ AIRTON DE CARVALHO ( 10949/MG ) 
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S) : JOAO PAULO DE GODOY ( 365922/SP ) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : CENTRO DE DIREITOS HUMANOS - CDH 
ADV.(A/S) : ELOISA MACHADO DE ALMEIDA ( 201790/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  CENTROS  DE 

DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ADV.(A/S) : ANA CELINA BENTES HAMOY ( 005147/PA ) 
7. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3493
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  MAGISTRADOS 

ESTADUAIS - ANAMAGES 
ADV.(A/S)  :  CRISTOVAM  DIONISIO  DE  BARROS  CAVALCANTI 

JUNIOR ( 130440 /MG ) 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
INTDO.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DA REPÚBLICA 
ADV.(A/S) : FÁBIO KONDER COMPARATO ( 011118/SP ) 
8. AG.REG. NO INQUÉRITO 3611
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
AGDO.(A/S) : CESAR HANNA HALUM 
ADV.(A/S)  :  TEREZA  RAQUEL  GONÇALVES  FERREIRA  DAS 

CHAGAS ( 29302/DF ) 
AGDO.(A/S) : CARLOS HENRIQUE AMORIM 
ADV.(A/S)  :  FABRICIO DA FONSECA FERREIRA (  10.786-A/TO , 

53327/DF ) 
10.02.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6649
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
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REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL - CFOAB 

ADV.(A/S)  :  FELIPE  DE  SANTA  CRUZ  OLIVEIRA  SCALETSKY 
( 095573/RJ , 38672/DF ) E OUTRO(A/S) 

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DATA  PRIVACY  BRASIL  DE 

PESQUISA 
ADV.(A/S) : BRUNO RICARDO BIONI ( 316083/SP ) 
ADV.(A/S) : MARIANA MARQUES RIELLI ( 408049/SP ) 
ADV.(A/S) : RAFAEL AUGUSTO FERREIRA ZANATTA ( 311418/SP ) 
ADV.(A/S) : IZABEL SAENGER NUNEZ ( 232503/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  LABORATORIO  DE  POLITICAS  PUBLICAS  E 

INTERNET LAPIN 
ADV.(A/S) : JOSE RENATO LARANJEIRA DE PEREIRA ( 59985/DF ) 
ADV.(A/S) : PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO ( 63259/DF ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO MAIS CIDADANIA 
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE ( 35267/PR ) 
ADV.(A/S) : ROOSEVELT ARRAES ( 34724/PR ) 
2.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 

FUNDAMENTAL 695
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) : IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA ( 207069/SP ) 
INTDO.(A/S) : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  LABORATORIO  DE  POLITICAS  PUBLICAS  E 

INTERNET LAPIN 
ADV.(A/S)  :  HENRIQUE  BAWDEN  SILVERIO  DE  CASTRO 

( 58680/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  DOS  SERVIDORES  DA AGENCIA 

BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ASBIN 
ADV.(A/S) : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO ( 9930/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO LAWGORITHM DE PESQUISA EM 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
ADV.(A/S)  :  JULIANO  SOUZA  DE  ALBUQUERQUE  MARANHÃO 

( 194021/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BETA PARA DEMOCRACIA E INTERNET 

- IBIDEM 
ADV.(A/S)  :  DANIEL AUGUSTO  DINIZ  VILA-NOVA (  404281/SP  , 

56175/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  INTERVOZES  -  COLETIVO  BRASIL  DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ADV.(A/S) : MANUELA OLIVEIRA CAMARGO ( 300982/SP ) 
ADV.(A/S) : BRUNO MOSCHETTA ( 298123/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO MAIS CIDADANIA 
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE ( 35267/PR ) 
ADV.(A/S) : ROOSEVELT ARRAES ( 34724/PR ) 
3.  AG.REG.  NA  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL 495
PROCEDÊNCIA: PIAUÍ 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
AGTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
AGDO.(A/S)  :  JUIZADO  ESPECIAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DA 

COMARCA DE TERESINA 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AGDO.(A/S)  :  TURMAS  RECURSAIS  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ  - 

PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  SERVIDORES  PUBLICOS  E 

PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DO 
PIAUI - SINSPESA-PI 

ADV.(A/S) : DIEGO LEITE ALBUQUERQUE ( 9450/PI ) 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1225185
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
RECTE.(S)  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MINAS 

GERAIS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECDO.(A/S) : PAULO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA 
ADV.(A/S) : ALINE NAZARIO TEIXEIRA ( 138202 /MG ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 

- IBCCRIM 
ADV.(A/S)  :  MAURÍCIO  STEGEMANN  DIETER  (  40855/PR  )  E 

OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  GRUPO  DE  ATUAÇÃO  ESTRATÉGICA  DAS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS NOS TRIBUNAIS - GAETS 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR  PÚBLICO-GERAL  DO  DISTRITO 

FEDERAL 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA 
BAHIA 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
CEARÁ 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
GOIÁS 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS 

AM. CURIAE. : MOVIMENTO DE DEFESA DA ADVOCACIA - MDA 
ADV.(A/S) : FABIO TOFIC SIMANTOB ( 220540/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  MINISTERIO  PUBLICO  DO  ESTADO  DE  SAO 

PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
AM.  CURIAE.  :  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
AM.  CURIAE.  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA - 

MARCIO THOMAZ BASTOS 
ADV.(A/S) : FLAVIA RAHAL BRESSER PEREIRA ( 118584/SP ) 
16.02.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1348854
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
RECTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL ( 00000/DF ) 
RECDO.(A/S) : MARCO ANTONIO ALVES RIBEIRO 
ADV.(A/S) : BIOVANE RIBEIRO ( 350938/SP , 162402 /MG ) 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3454
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : DEMOCRATAS 
ADV.(A/S) : FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS ( 27581/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 962189
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO NORTE 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S)  :  PRESIDENTE DO  TRIBUNAL DE CONTAS DO  RIO 

GRANDE DO NORTE 
ADV.(A/S)  :  FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA (  4602/RN , 

4.602/RN ) 
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO NORTE 
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
RECDO.(A/S) : OS MESMOS 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 667958
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
RECTE.(S)  :  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E 

TELEGRAFOS 
ADV.(A/S)  :  RAPHAEL  RIBEIRO  BERTONI  (  259898/SP  )  E 

OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - MG 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TRÊS 

MARIAS 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES 
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DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE 
ADV.(A/S) : ANDRÉ SERRÃO BORGES DE SAMPAIO ( 12788/DF ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE SANEAMENTO 

BÁSICO - AESBE 
ADV.(A/S) : ELIZABETH COSTA DE OLIVEIRA GOES ( 0026735/DF ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - 

CNM 
ADV.(A/S) : PAULO ANTÔNIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA 

( 33940/RS ) 
AM. CURIAE. : FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS 
ADV.(A/S) : DIEGO MARTINEZ NAGATO ( 203749/RJ , 357595/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  DE  ESTUDOS  E  PROTESTO  DE 

TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB 
ADV.(A/S) : SAULO VINICIUS DE ALCANTARA ( 215228/SP , 88247 /

MG ) 
ADV.(A/S) : TIAGO DE LIMA ALMEIDA ( 102524/MG ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERACAO  BRASILEIRA  DE 

TELECOMUNICACOES - FEBRATEL 
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 90211 /MG , 33954/DF ) 

E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  DOS  PROFISSIONAIS  DOS 

CORREIOS - ADCAP 
ADV.(A/S) : LUCAS DE CASTRO RIVAS ( 46431/DF )
17.02.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. INQUÉRITO 3744
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) : LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE 
ADV.(A/S)  :  BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA ( 23067/DF )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : DANYELLE DA SILVA GALVAO ( 340931/SP , 34006/DF , 

40508/PR ) 
2. AÇÃO PENAL 864
PROCEDÊNCIA: AMAZONAS 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : SILAS CÂMARA 
ADV.(A/S) : ROGÉRIO MARCOLINI ( 76173/RJ ) 
ADV.(A/S)  :  TATIANA  ZENNI  DE  CARVALHO  GUIMARAES 

FRANCISCO ( 24751/DF) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5399
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DAS  OPERADORAS 

CELULARES - ACEL 
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS ( 7383/DF ) E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
ADV.(A/S) : CARLOS ROBERTO DE ALCKMIN DUTRA ( 126496/SP ) 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6191
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONFENEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO COVAC ( 93102/SP ) 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DESÃO 

PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : ANTONIO SILVIO MAGALHÃES JUNIOR ( 119231/SP ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE 

ESTABELECIMENTOS  DE  ENSINO  SUPERIOR  NO  ESTADO  DE  SÃO 
PAULO - SEMESP 

ADV.(A/S) : MARCELLA DE MACEDO GOMES ( 358276/SP ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS 

DE FACULDADES - ABRAFI 
ADV.(A/S) : AUGUSTO DE ALBUQUERQUE PALUDO ( 231694/RJ , 

442512/SP , 42075/DF ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS 

DO ENSINO SUPERIOR - ABMES 
ADV.(A/S) : BRUNO CAETANO AMANCIO COIMBRA ( 28584/DF ) 
5.  EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

6333
PROCEDÊNCIA: PERNAMBUCO 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERACAO  NACIONAL  DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
ADV.(A/S) : DANIEL CAVALCANTE SILVA ( 18375/DF , 240450/SP , 

133072/RJ , 10821/PB ) E OUTRO(A/S) 
6. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5108
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
ADV.(A/S)  :  RENATO  CAMPOS  GALUPPO  (  90819/MG  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE 
ADV.(A/S) : RODRIGO KOPKE SALINAS ( 146814/SP ) E OUTRO(A/

S) 
AM. CURIAE. : MOVIMENTO ESTUDANTIL DO BRASIL (MEB) 
ADV.(A/S) : ALBERTO BOTELHO MENDES ( 70313/MG ) 
AM.  CURIAE.  :  UNIÃO  MUNICIPAL  DOS  ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS DE SÃO PAULO - UMES/SP 
ADV.(A/S) : JANAINA CONCEIÇÃO DEITOS ( 30190/SC ) 
AM. CURIAE. : DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO RIO 

DOS SINOS ¿ DCE UNISINOS 
ADV.(A/S) : JOÃO HERMINIO MARQUES DE CARVALHO E SILVA 

( 90291B/RS ) 
23.02.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
24.02.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
09.03.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6921
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT 
ADV.(A/S) : LUCAS DE CASTRO RIVAS ( 46431/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL 
ADV.(A/S) : HUGO SOUTO KALIL ( 29179/DF ) 
ADV.(A/S) : GABRIELLE TATITH PEREIRA ( 30252/DF ) 
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA ( 40645/BA , 

31546/DF ) 
ADV.(A/S) : THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO ( 18121/DF 

) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS 

OPERADORAS  DE  TELEVISAO  POR  ASSINATURA E  DE  SERVICO  DE 
ACESSO CONDICIONADO - SETA 

ADV.(A/S)  :  MARCELO  MONTALVAO  MACHADO  (  31755-A/PA , 
357553/SP , 34391/DF , 4187/SE ) 

AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  BRASILEIRA  DE  RADIO  E 
TELEVISAO - ABRATEL 

ADV.(A/S) : MARCIO SILVA NOVAES ( 28330/DF , 246101/SP ) 
AM. CURIAE. : RADIO E TELEVISAO OM LTDA 
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS DA ROCHA ( 53051/DF , 13832/PR ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  BRASILEIRA DE  EMISSORAS  DE 

RADIO E TV 
ADV.(A/S) : ROGERIO ALVES VILELA ( 36188/DF ) 
ADV.(A/S) : IGGOR GOMES ROCHA ( 21867-A/MA , 46091/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFERENCIA  NACIONAL  DOS  BISPOS  DO 

BRASIL 
ADV.(A/S)  :  HUGO  JOSE  SARUBBI  CYSNEIROS  DE  OLIVEIRA 

( 16319/DF ) 
ADV.(A/S) : LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA ( 35229/DF 

) 
AM. CURIAE. : SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA 
ADV.(A/S)  :  LUIZ  CARLOS  DE  ANDRADE  LOPES  (  70772/PR  , 

240052/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERACAO  NACIONAL  DE  INSTALACAO  E 

MANUTENCAO  DE  INFRAESTRUTURA  DE  REDES  DE 
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - FENINFRA 

ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 90211 /MG , 33954/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE 

TELEFONIA  E  DE  SERVICO  MOVEL  CELULAR  E  PESSOAL  - 
SINDITELEBRASIL 

ADV.(A/S) : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM ( 29010-A/
PA , 55291/GO , 20613-A/MA , 2557-A/RJ , 118685/SP ) 

ADV.(A/S)  :  FERNANDO  CRESPO  QUEIROZ  NEVES  (  002556-
A/RJ , 138094/SP ) 

2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6931
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  TELEVISÃO  POR 

ASSINATURA - ABTA 
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ADV.(A/S)  :  MARCELO  MONTALVAO  MACHADO  (  31755-A/PA , 
357553/SP , 34391/DF , 4187/SE ) 

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DE  CALL  CENTER, 

INSTALAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA DE  REDES  DE 
TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA - FENINFRA 

ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 90211 /MG , 33954/DF ) 
ADV.(A/S)  :  BARBARA MENDES  LOBO  AMARAL  (  332434/SP  , 

21375/DF ) 
ADV.(A/S) : RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA ( 52820/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE 

TELEFONIA  E  DE  SERVIÇO  MÓVEL  CELULAR  E  PESSOAL  - 
SINDITELEBRASIL 

ADV.(A/S) : ALUIZIO JOSE DE ALMEIDA CHERUBINI ( 165399/SP ) 
ADV.(A/S)  :  ANGELICA MUNIZ LEAO DE ARRUDA ALVIM (  2606-

A/RJ , 124535/SP ) 
ADV.(A/S) : ARMANDO VERRI JUNIOR ( 27555/SP ) 
ADV.(A/S) : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM ( 29010-A/

PA , 55291/GO , 20613-A/MA , 2557-A/RJ , 118685/SP ) 
3. EMB.DECL. NA AÇÃO PENAL 965
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
EMBTE.(S) : PAULO PEREIRA DA SILVA 
ADV.(A/S) : EDUARDO DE VILHENA TOLEDO ( 11830/DF ) 
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5667
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS 
ADV.(A/S) : MARCIA CRISTINA GEMAQUE FURTADO ( 225936/RJ , 

61094/DF , 145072/SP ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS TRIPULANTES DA TAM - ATT 
ADV.(A/S)  :  FABIO  GODOY  TEIXEIRA DA SILVA (  184543/RJ  , 

154592/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS  VÍTIMAS  DA 

AVIAÇÃO GERAL E EXPERIMENTAL 
ADV.(A/S) : NELSON DA SILVA JUNIOR ( 49760/PR ) 
ADV.(A/S) : SUANNY RENATA ZILIO ( 77754/PR ) 
5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3753
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : PGE-SP ELIVAL DA SILVA RAMOS 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
10.03.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4980
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3087
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S)  :  PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 

PSDB 
ADV.(A/S)  :  GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO 

( 15641/DF ) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
3. AÇÃO PENAL 969
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA 

ADV.(A/S) : EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS ( 19306/BA ) 
ADV.(A/S) : FABIO BRITO FRAGA ( 0004177/SE ) 
ADV.(A/S)  :  ANDREA  SOBRAL  VILA-NOVA  DE  CARVALHO 

( SE002484/ ) 
ADV.(A/S) : CIRO BEZERRA REBOUÇAS JÚNIOR ( 4101/SE ) 
ADV.(A/S) : MÁRCIO MACEDO CONRADO ( 3806/SE ) 
ADV.(A/S)  :  GILBERTO  SAMPAIO  VILA-NOVA  DE  CARVALHO 

( 2829/SE ) 
ADV.(A/S)  :  MARIA  CLÁUDIA  BUCCHIANERI  PINHEIRO 

( 25341/DF ) 
16.03.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6138
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO ( 53357/GO , 07077/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - ADPESP 
ADV.(A/S) : AGNALDO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ( 259673/

SP ) 
ADV.(A/S) : DENISE OZORIO FABENE RODRIGUES ( 246672/SP ) 
ADV.(A/S) : ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN ( 250035/SP ) 
ADV.(A/S) : JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA ( 350135/SP ) 
ADV.(A/S) : SORAYA CRISTINA DE MACEDO E LIMA ( 181565/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  MEMBROS  DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP 
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA ( 12500/DF ) 
ADV.(A/S) : JULIANA MOURA ALVARENGA DILASCIO ( 20522/DF ) 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3667
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DA  INDÚSTRIA  DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ABIMAQ 
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER ( 210776/SP ) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 625263
PROCEDÊNCIA: PARANÁ 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RECDO.(A/S) : ISIDORO ROZENBLUM TROSMAN 
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO ( 4107/DF ) 

E OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : ROLANDO ROZENBLUM ELPERN 
ADV.(A/S)  :  PEDRO  IVO  RODRIGUES  VELLOSO  CORDEIRO 

( 450956/SP , 23944/DF ) 
ADV.(A/S)  :  ANNA  LUIZA  RIBEIRO  DOS  SANTOS  DE  SOUSA 

( 38965/DF , 10053E/DF ) 
ADV.(A/S) : MARCELO TURBAY FREIRIA ( 22956/DF ) 
ADV.(A/S) : LILIANE DE CARVALHO GABRIEL ( 31335/DF ) 
ADV.(A/S)  :  CEZAR  ROBERTO  BITENCOURT  (  9311-A/TO  , 

11483/RS , 20151/DF ) 
ADV.(A/S) : ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ 

( 11305/DF ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA 
ADV.(A/S)  :  ROBERTO  SOARES  GARCIA  (  125605/SP  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : ROGER DE SOUZA KAWANO 
ADV.(A/S) : THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA ( 0343446/SP ) 
INTDO.(A/S) : LUPÉRSIO LEITE MAGALHÃES JÚNIOR 
ADV.(A/S) : FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS ( 

27805/DF ) 
INTDO.(A/S) : JAIME GARCIA DIAS 
ADV.(A/S)  :  MÁRCIO  ENGELBERG  MORAES  (  105503/RJ  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : JOAO CARLOS DA ROCHA MATTOS 
ADV.(A/S) : DANIEL MARTINS SILVESTRI ( SP285599/ ) 
INTDO.(A/S) : PAULO RODRIGUES VIEIRA 
ADV.(A/S) : LEÔNIDAS RIBEIRO SCHOLZ ( 0085536/SP ) 
INTDO.(A/S) : LUCAS FRANCESQUINI ZAGO 
ADV.(A/S)  :  JOSE  ROBERTO  FIGUEIREDO  SANTORO 

( 0005008/DF ) 
ADV.(A/S) :  RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR ( 201304/RJ , 

329435/SP , 16980/ES , 28868/DF ) 
ADV.(A/S) : FERNANDA DE CARVALHO BRASIEL ( 41921/DF ) 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1093553
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
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RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL 

PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RECDO.(A/S) : ADRIANO MACHADO DE ABREU 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : GAETS - GRUPO DE ATUAÇÃO DA ESTRATÉGICA 

DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA 

BAHIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR  PÚBLICO-GERAL  DO  DISTRITO 

FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

CEARÁ 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

TOCANTINS 
AM. CURIAE. : COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA 

A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - CLADEM/BRASIL 
ADV.(A/S) : SORAIA DA ROSA MENDES ( 62320/DF ) 
17.03.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6040
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : INSTITUTO ACO BRASIL 
ADV.(A/S) : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ ( 223511/RJ , 

29323/BA , 103868 /MG , 01503/A/DF , 123771/SP ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6055
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S)  :  CASSIO  AUGUSTO  MUNIZ  BORGES  (  20016/DF  , 

091152/RJ ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO ¿ IBRAM 
ADV.(A/S) : FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO ( 80602 /MG ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5982
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1116485
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
RECDO.(A/S)  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
23.03.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630852
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
RECTE.(S) : UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA 
ADV.(A/S)  :  PAULO  ROBERTO  DO  NASCIMENTO  MARTINS 

( 28992/RS ) 
ADV.(A/S) : CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA ( 50660/RS ) 
RECDO.(A/S) : VARNA ROHSIG 
ADV.(A/S) : LUCIANO ALMEIDA ( 51622/RS ) 

AM. CURIAE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 
ADV.(A/S)  :  RAFAEL  BARROSO  FONTELLES  (  179539  /MG  , 

105204A/RS , 41762/DF , 327331/SP , 119910/RJ ) 
ADV.(A/S) : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES 

( 1473253/SP ) 
AM. CURIAE. : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL ( 00000/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DE  SAÚDE 

SUPLEMENTAR - FENASAÚDE 
ADV.(A/S) : MARCELO CAMA PROENCA FERNANDES ( 22071/DF ) 
ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDES ( 65866/BA , 64236A/RS , 177465 /

MG , 10039/ES , 02192/A/DF , 33031/SP , 017587/RJ ) 
ADV.(A/S)  :  MARCIO  VIEIRA  SOUTO  COSTA  FERREIRA 

( 150585/SP , 64481A/RS , 59384/RJ , 177504 /MG , 36464/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  DEFESA  DO 

CONSUMIDOR - IDEC 
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA ( 17390/DF ) 
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TÁRIK PRINTES ( 0316680/SP ) 
AM. CURIAE. : GAETS - GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

CEARÁ 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6399
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI 
ADV.(A/S) : GUSTAVO DO AMARAL MARTINS ( 25574/A/MT , 6423-

A/TO  ,  144473  /MG  ,  291374/SP ,  69414A/RS ,  42874/PR ,  26353/GO  , 
24513/DF , 72167/RJ ) 

AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES 
FINANCEIRAS-CNF 

ADV.(A/S)  :  MAYARA  LUIZA  MATOS  LOSCHA  (  43928/DF  )  E 
OUTRO(A/S) 

AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE 
ADV.(A/S)  :  ALEXANDRE  ANTONIO  ALKMIM  TEIXEIRA 

( 225996/SP , 76640 /MG ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL ¿ CFOAB 
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA ( 10503/ES , 

139419 /MG , 21445/DF , 303020/SP , 112310/RJ ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  CENTRO  DE  ESTUDOS  DAS  SOCIEDADES  DE 

ADVOGADOS - CESA 
ADV.(A/S) : CARLOS JOSE SANTOS DA SILVA ( 117609/SP ) 
ADV.(A/S)  :  PRISCILA FARICELLI  DE MENDONCA (  226766/RJ  , 

62183/DF , 234846/SP ) 
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL E 

DISTRITAL - FENAFISCO 
ADV.(A/S) : CAROLINE DE SENA VIEIRA ROSA ( 23301/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  ADVOCACIA 

TRIBUTÁRIA - ABAT 
ADV.(A/S) : HALLEY HENARES NETO ( 125645/SP ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE 

BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC 
ADV.(A/S) : ALAIN ALPIN MAC GREGOR ( 101780/RJ ) 
ADV.(A/S) : BRUNO MURAT DO PILLAR ( 095245/RJ ) 
AM. CURIAE. : PODEMOS 
ADV.(A/S) : JOELSON COSTA DIAS ( 157690 /MG , 10441/DF ) 
AM. CURIAE. : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL 

DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
ADV.(A/S) : MARCELO BAYEH ( 270889/SP ) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE 

FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF 
ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA ( 457604/SP , 

58935/DF , 81438/RJ ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6403
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADV.(A/S) : GILSON LANGARO DIPP ( 5112/RS ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S)  :  CASSIO  AUGUSTO  MUNIZ  BORGES  (  091152/RJ  , 

20016/DF ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  FIEMT  -  FEDERAÇÃO  DAS  INDÚSTRIAS  NO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ADV.(A/S) : VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN ( 4501/MT ) E 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 34  

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - 

CNT 
ADV.(A/S)  :  ALEXANDRE  ALKMIM  TEIXEIRA  (  76640/MG  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES 

FINANCEIRAS-CNF 
ADV.(A/S)  :  MAYARA  LUIZA  MATOS  LOSCHA  (  43928/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  SINDIFISCO  NACIONAL  -  SINDICATO  NACIONAL 

DOS AUDITORES - FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
ADV.(A/S)  :  RAFAEL  DE  ALENCAR  ARARIPE  CARNEIRO 

( DF025120/ ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  ASSOCIAÇÃO  PAULISTA  DE  ESTUDOS 

TRIBUTÁRIOS - APET 
ADV.(A/S)  :  MARCELO  MAGALHAES  PEIXOTO  (  01833/PE  , 

353855/SP ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  CENTRO  DE  ESTUDOS  DAS  SOCIEDADES  DE 

ADVOGADOS - CESA 
ADV.(A/S) : PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA ( 234846/SP ) E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 

FAZENDA NACIONAL 
ADV.(A/S) : HUGO MENDES PLUTARCO ( 44551-A/CE , 25090/DF ) 
INTDO.(A/S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  ADVOCACIA 

TRIBUTÁRIA - ABAT 
ADV.(A/S) : HALLEY HENARES NETO ( 125645/SP ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 
ADV.(A/S) : JOELSON DIAS ( 10441/DF ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL 
ADV.(A/S)  :  LUIZ  GUSTAVO  ANTONIO  SILVA  BICHARA 

( DF021445/ ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S)  :  UNAFISCO NACIONAL -  ASSOCIACAO NACIONAL 

DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
ADV.(A/S) : MARCELO BAYEH ( 270889/SP ) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE 

FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF 
ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA ( 457604/SP , 

58935/DF , 81438/RJ ) 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6415
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
REQTE.(S)  :  ANFIP  ASSOCIACAO  NACIONAL DOS  AUDITORES 

FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
ADV.(A/S) : HELENO TAVEIRA TORRES ( 194506/SP , 13189/PE ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : FELIPE SANTA CRUZ ( 95753/RJ ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - 

CNT 
ADV.(A/S) : ALEXANDRE ALKMIM TEIXEIRA ( 76640/MG ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS - CNF 
ADV.(A/S) : MAYARA LUIZA MATOS LOSCHA ( 43928/DF ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO DO VALE ROCHA ( DF013422/ ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  ADVOCACIA 

TRIBUTÁRIA - ABAT 
ADV.(A/S) : HALLEY HENARES NETO ( 125645/SP ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA ¿ CNI 
ADV.(A/S) : PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA ( 37996/DF ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE 

FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS ¿ ABRASF 
ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA ( 457604/SP , 

58935/DF , 81438/RJ ) 
5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3596
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL 
ADV.(A/S) : LUÍS ANTÔNIO CASTAGNA MAIA ( 13377/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
INTDO.(A/S)  :  AEPET  -  ASSOCIAÇÃO  DOS  ENGENHEIROS  DA 

PETROBRÁS 
ADV.(A/S) : RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA ( 4572/SE ) 
INTDO.(A/S)  :  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  PETRÓLEO,  GÁS  E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - IBP 
ADV.(A/S) : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( 0020283/RJ ) 
6. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5032

PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR 
AM. CURIAE. : TORTURA NUNCA MAIS 
ADV.(A/S) : DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO ( 73032/RJ 

) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S) : MARCOS ROBERTO FUCHS ( 101663/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS 
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON ( 40063/DF , 65371/SP ) 
24.03.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 848107
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S)  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  DISTRITO  FEDERAL  E 

TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
RECDO.(A/S) : EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR  PÚBLICO-GERAL  DO  DISTRITO 

FEDERAL 
AM. CURIAE. :  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 660814
PROCEDÊNCIA: MATO GROSSO 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
RECTE.(S) : SINDEPO-SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ADV.(A/S) : GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA ( 4032/MT ) 
RECDO.(A/S) : ESTADO DE MATO GROSSO 
PROC.(A/S)(ES) :  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5683
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE 
ADV.(A/S)  :  CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (  417250/SP , 

34238/DF , 96073/RJ ) E OUTRO(A/S) 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 
ADV.(A/S)  :  CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (  417250/SP , 

34238/DF , 96073/RJ ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  EMPREGADOS  DE  NÍVEL 

UNIVERSITÁRIO DA CEDAE - ASEAC 
ADV.(A/S) : SUELI KOLLING ( 22424/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

EMPRESAS DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE DO RIO DE 
JANEIRO E REGIÃO 

ADV.(A/S) : MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES ( 106115/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  DE  PURIFICAÇÃO,  DISTRIBUIÇÃO  E  TRATAMENTO  DE 
ESGOTO DE NITEROI E REGIÃO 

ADV.(A/S) : FLAVIO GUSE DE AGUIAR ( 129822/RJ ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO 

AMMP
30.03.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
31.03.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
06.04.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 69
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PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S) : PARTIDO NOVO NACIONAL ¿ NOVO 
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 90211 /MG , 33954/DF ) 

E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS 
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO ( 53357/GO , 07077/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  UNIÃO  NACIONAL  DOS  LEGISLADORES  E 

LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE 
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI ( 29498/DF , 

7040/O/MT ) 
ADV.(A/S)  :  ALBERTO  BRANDAO  HENRIQUES  MAIMONI 

( 21144/DF , 7234/O/MT ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  DEFENSORES 

PÚBLICOS - ANADEP 
ADV.(A/S) : ILTON NORBERTO ROBL FILHO ( 48138-A/SC , 38677/

DF , 43824/PR ) 
ADV.(A/S) : ISABELA MARRAFON ( 37798/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  DA  AUDITORIA  DE  CONTROLE 

EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - AUD-TCU 
ADV.(A/S) : EDUARDO UBALDO BARBOSA ( 47242/DF ) 
ADV.(A/S) : ANA LUISA GONCALVES ROCHA ( 64379/DF ) 
ADV.(A/S) : DEBORA COSTA FERREIRA ( 47104/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  NACIONAL  DOS  MEMBROS  DO 

MINISTERIO PUBLICO - CONAMP 
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA ( 12500/DF ) 
ADV.(A/S) : JULIANA MOURA ALVARENGA DILASCIO ( 20522/DF ) 
2.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 

FUNDAMENTAL 787
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES 
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO ( 04935/DF , 

428274/SP , 30746/ES ) 
INTDO.(A/S) : MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO COLETIVO MARGARIDA ALVES DE 

ASSESSORIA POPULAR 
AM. CURIAE. : REXISTIR - NÚCLEO LGBT+ 
ADV.(A/S) : MARIANA PRANDINI FRAGA ASSIS ( 52017/DF ) 
ADV.(A/S) : CAROLINA REZENDE MORAES ( 59689/DF ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3245
PROCEDÊNCIA: MARANHÃO 
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO 

MARANHÃO 
4.  TERCEIROS  EMB.DECL.  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 

958252
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
EMBTE.(S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  EXTRATIVAS  DE  GUANHÃES  E  REGIÃO-  SITIEXTRA  E 
OUTRO(A/S) 

ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO ( 52504A/GO , 01441/A/DF 
, 103250/SP ) 

ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO DE MELLO ( 92187/SP ) 
ADV.(A/S) : ZILMARA DAVID DE ALENCAR ( 38142/DF ) 
ADV.(A/S)  :  MAGNUS  HENRIQUE  DE  MEDEIROS  FARKATT 

( 82368/SP ) 
EMBDO.(A/S) : CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA 
ADV.(A/S) : DÉCIO FREIRE ( 11742/DF ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDÉRE CRUZ ( 68044/MG ) 
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
AM. CURIAE. : CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS - 

CEBRASSE 
ADV.(A/S) : DIOGO TELLES AKASHI ( 207534/SP ) 
ADV.(A/S) : PERCIVAL MENON MARICATO ( 42143/SP ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI 
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES ( 91152/RJ ) 
AM. CURIAE. : UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT 
ADV.(A/S) : DÉBORA MARCONDES FERNANDEZ ( 113881/SP ) 
5.  QUARTOS  EMB.DECL.  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 

958252
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 

EMBTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
EMBDO.(A/S) : CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA 
ADV.(A/S) : DÉCIO FREIRE ( 11742/DF ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDÉRE CRUZ ( 68044/MG ) 
INTDO.(A/S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE GUANHÃES E REGIÃO- SITIEXTRA 
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO ( 52504A/GO , 01441/A/DF 

, 103250/SP ) 
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO DE MELLO ( 92187/SP ) 
ADV.(A/S) : ZILMARA DAVID DE ALENCAR ( 38142/DF ) 
ADV.(A/S)  :  MAGNUS  HENRIQUE  DE  MEDEIROS  FARKATT 

( 82368/SP ) 
AM. CURIAE. : CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS - 

CEBRASSE 
ADV.(A/S) : DIOGO TELLES AKASHI ( 207534/SP ) 
ADV.(A/S) : PERCIVAL MENON MARICATO ( 42143/SP ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI 
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES ( 91152/RJ ) 
AM. CURIAE. : CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO ( 103250/SP ) 
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO DE MELLO ( 92187/SP ) 
ADV.(A/S) : ZILMARA DAVID DE ALENCAR ( 38142/DF ) 
ADV.(A/S)  :  MAGNUS  HENRIQUE  DE  MEDEIROS  FARKATT 

( 82368/SP ) 
AM. CURIAE. : UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT 
ADV.(A/S) : DÉBORA MARCONDES FERNANDEZ ( 113881/SP ) 
07.04.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5322
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES EM TRANSPORTES TERRESTRES - CNTTT 
ADV.(A/S)  :  ULISSES  RIEDEL DE  RESENDE  (  0000968/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHADORES  EM 

TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS 
ADV.(A/S) : FERNANDO PESSOA DA NOBREGA ( 0010829/GO ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHADORES  EM 

TRANSPORTES  RODOVIÁRIOS  DOS  ESTADOS  DA REGIÃO  NORTE  - 
FETRONORTE 

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO 
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES 

RODOVIÁRIOS  AUTÔNOMOS,  PEQUENAS  E  MICRO-EMPRESAS  DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE VEÍCULOS - SINDICATO NACIONAL DOS 
CEGONHEIROS 

ADV.(A/S) : MARINES MATILDE REZENDE DE ABREU ( 147674/MG 
) 

AM.  CURIAE.  :  FETTROMINAS  -  FEDERAÇÃO  DOS 
TRABALHADORES  EM  TRANSPORTES  RODOVIÁRIOS,  URBANOS, 
PRÓPRIOS, VIAS RURAIS E PÚBLICAS, E ÁREAS INTERNAS NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

ADV.(A/S) : JOSE CARLOS MELO DOS ANJOS ( 0068392/MG ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  DOS  TRABALHDORES  EM 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ ¿ FETROPAR 
ADV.(A/S) : ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO ( DF012067/ ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE 

TRANSPORTES URBANOS - NTU 
ADV.(A/S) : MARIA ADRIANNA LOBO LEÃO DE MATTOS ( 47607/DF 

) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  MEDICINA  DE 

TRÁFEGO - ABRAMET 
ADV.(A/S) : PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO ( 166600/SP ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE 

SERVIÇOS  TOXICOLÓGICOS  DE  LARGA  JANELA  DE  DETECÇÃO  - 
ABRATOX 

ADV.(A/S) : ELIANA DA COSTA LOURENCO ( 51575/RJ ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE 
ADV.(A/S)  :  PAULO  TEODORO  DO  NASCIMENTO  (  32964/ES  , 

200806/RJ , 43241/GO , 53758 /MG , 367904/SP ) 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5492
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
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REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : EMERSON BARBOSA MACIEL ( 12318/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA ( 22356/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NORTE  E  NORDESTE  DE 

PROFESSORES DE PROCESSO - ANNEP 
ADV.(A/S) : FREDIE DIDIER JR ( 15484/BA ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DIREITO 

PROCESSUAL - ABDPRO 
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HENRIQUES RIBEIRO ( 065610/MG ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DO ACRE 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ACRE 
AM. CURIAE. : ESTADO DE ALAGOAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

ALAGOAS 
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAZONAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

AMAZONAS 
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA 
AM. CURIAE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

ESPÍRITO SANTO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO MARANHAO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

MARANHÃO 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MINAS GERAIS ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES)  :  ADVOGADO-GERAL  DO  ESTADO  DE  MINAS 

GERAIS 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO 
PROC.(A/S)(ES) :  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) :  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 
AM. CURIAE. : ESTADO DE PERNAMBUCO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

PERNAMBUCO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : ESTADO DE RONDÔNIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

RONDÔNIA 
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO  DE  SÃO 

PAULO 
AM. CURIAE. : ESTADO DE SERGIPE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

SERGIPE 
AM. CURIAE. : ESTADO DO TOCANTINS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

TOCANTINS 
AM. CURIAE. : DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
AM. CURIAE. : BANCO DO BRASIL S/A 
ADV.(A/S) : CASSIANO ESKILDSSEN ( 34831/PR ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  DIREITO 

PROCESSUAL - IBDP 
ADV.(A/S)  :  PATRÍCIA  HENRIQUES  RIBEIRO  (  065610/MG  )  E 

OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PIAUÍ 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
AM. CURIAE. :  ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE 
ADV.(A/S)  :  RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (  234932/RJ  , 

439314/SP , 140251 /MG , 32147/DF , 1190/SE ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DE RORAIMA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

RORAIMA 
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA 

BAHIA 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

CEARÁ 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR  PÚBLICO-GERAL  DO  DISTRITO 

FEDERAL 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DE 

PERNAMBUCO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. :  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA DO  ESTADO  DE  SÃO 

PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO 

TOCANTINS 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

TOCANTINS 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5737
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO ACRE 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ACRE 
AM. CURIAE. : ESTADO DE ALAGOAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

ALAGOAS 
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAPÁ 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAZONAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

AMAZONAS 
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA 
AM. CURIAE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

ESPÍRITO SANTO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO MARANHAO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

MARANHÃO 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) :  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MINAS GERAIS ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES)  :  ADVOGADO-GERAL  DO  ESTADO  DE  MINAS 

GERAIS 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARANA ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

PARANA 
AM. CURIAE. : ESTADO DE PERNAMBUCO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

PERNAMBUCO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO NORTE 
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : ESTADO DE RONDÔNIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

RONDÔNIA 
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AM. CURIAE. : ESTADO DE RORAIMA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

RORAIMA 
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO  DE  SÃO 

PAULO 
AM. CURIAE. : ESTADO DE SERGIPE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

SERGIPE 
AM. CURIAE. : ESTADO DO TOCANTINS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

TOCANTINS 
AM. CURIAE. : DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 966177
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
RECDO.(A/S) : GUILHERME TARIGO HEINZ 
ADV.(A/S)  :  MARIA CAROLINA PERES  SOARES  GSCHWENTER 

( 41712/RS ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO JOGO LEGAL - IBJL 
ADV.(A/S) : REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA ( 122427/SP ) 
20.04.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1121633
PROCEDÊNCIA: GOIÁS 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
RECTE.(S) : MINERAÇÃO SERRA GRANDE S.A 
ADV.(A/S) : PATRICIA MIRANDA CENTENO AMARAL ( 54917/DF , 

24190/GO ) 
ADV.(A/S) : VICTOR RUSSOMANO JUNIOR ( 03609/DF ) 
ADV.(A/S) : MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO ( 29340/DF ) 
RECDO.(A/S) : ADENIR GOMES DA SILVA 
ADV.(A/S) : KARLLA DAMASCENO DE OLIVEIRA ( 24941/GO ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI 
ADV.(A/S)  :  CASSIO  AUGUSTO  MUNIZ  BORGES  (  91152/RJ  , 

20016/DF , 0020016/DF ) 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
AM. CURIAE.  :  FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - FIEMG 
ADV.(A/S) : TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO ( 71905/MG ) 
ADV.(A/S) : JOSÉ EDUARDO DUARTE SAAD ( 36634D/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  ASSEIO  E 

CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEAC/PA 
ADV.(A/S)  :  FRANCINALDO  FERNANDES  DE  OLIVEIRA 

( 0010758/PA ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  MÉDICOS  NO  ESTADO  DO 

PARANÁ - SIMEPAR 
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE ( 35267/PR ) 
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO ( 27936/PR ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DO TRABALHO - ANPT 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 19421A/DF ) 
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO ( 70077/DF ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS ( 17725/DF ) 
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO LEMGRUBER EBERT ( 0020647/DF ) 
ADV.(A/S) : MILENA PINHEIRO MARTINS ( DF034360/ ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - 

CNT 
ADV.(A/S) : SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA VICTOR ( 19277/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFEDERACAO  DAS  ASSOCIACOES 

COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL 
ADV.(A/S) : RAFAEL FREITAS MACHADO ( 419390/SP , 020737/DF ) 
ADV.(A/S)  :  GUILHERME  CARDOSO  LEITE  (  422262/SP  , 

026225/DF ) 
ADV.(A/S) : LEONARDO PIMENTEL BUENO ( 322673/SP , 22403/DF 

) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE 

SERVIÇOS E LIMPEZA AMBIENTAL - FEBRAC 
ADV.(A/S) : CELITA OLIVEIRA SOUSA ( 03174/DF ) 
ADV.(A/S) : LIRIAN SOUSA SOARES ( 12099/DF ) 
ADV.(A/S) : CELY SOUSA SOARES ( 16001/DF ) 
ADV.(A/S) : RAQUEL CORAZZA ( 17240/DF ) 
AM. CURIAE. : CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT 
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO ( 01441/DF , 01441/A/DF ) 
ADV.(A/S) : FERNANDA CALDAS GIORGI ( 43404/DF , 184349/SP ) 

ADV.(A/S) : RICARDO QUINTAS CARNEIRO ( 8487/ES , 01445/A/DF 
) 

ADV.(A/S) : ANTONIO FERNANDO MEGALE LOPES ( 23072/DF ) 
AM. CURIAE. : CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE 

SERVICOS 
ADV.(A/S) : MARCELO NOBRE ( 138971/SP ) 
ADV.(A/S) : PERCIVAL MARICATO ( 042143/SP ) 
ADV.(A/S) : DIOGO TELLES AKASHI ( 207534/SP/ ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA 

DO BRASIL - CNA 
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ ( 0022940/DF ) 
ADV.(A/S)  :  RODRIGO  DE  OLIVEIRA KAUFMANN  (  374576/SP , 

23866/DF ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA 
ADV.(A/S) : MILENA PINHEIRO MARTINS ( 34360/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERACAO  BRASILEIRA  DE 

TELECOMUNICACOES - FEBRATEL 
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA ( 0033954/DF ) 
ADV.(A/S) : FLÁVIO HENRIQUE UNES PEREIRA ( 0031442/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DO  SISTEMA 

FINANCEIRO - CONSIF 
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STURZENEGGER ( 1942A/DF ) 
ADV.(A/S) : FABIO LIMA QUINTAS ( 249217/SP , 17721/DF ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TRIGO NO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SINDUSTRIGO 
ADV.(A/S) : ANA PAULA PAIVA DE MESQUITA BARROS ( 105656/PR 

, 52122/PE , 198344 /MG , 113793/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DA  INDÚSTRIA  DA  ENERGIA  NO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIENERGIA 
ADV.(A/S) : ANA PAULA PAIVA DE MESQUITA BARROS ( 105656/PR 

, 52122/PE , 198344 /MG , 113793/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DA INDÚSTRIA  DO 

TRIGO - ABITRIGO 
ADV.(A/S) : MARCELO KANITZ ( 427658/SP , 14116/DF ) 
ADV.(A/S) : ANA PAULA PAIVA DE MESQUITA BARROS ( 105656/PR 

, 52122/PE , 198344 /MG , 113793/SP ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO 

TRABALHO - ABMT 
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBA FARIA ( 124045/RJ ) 
2.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 

FUNDAMENTAL 381
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DO  TRANSPORTE  - 

CNT 
ADV.(A/S) : VALMIR PONTES FILHO ( 0002310/CE ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) : TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA 
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO ( 53357/GO , 07077/DF ) E 

OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT 
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO ( 52504A/GO , 01441/A/DF 

, 103250/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  A  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DO  SISTEMA 

FINANCEIRO - CONSIF 
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STURZENEGGER ( 201395 /MG , 1942-

A/DF , 29258/SP ) 
ADV.(A/S) : FABIO LIMA QUINTAS ( 249217/SP , 17721/DF ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6042
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S) : ABEVD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS 

DE VENDAS DIRETAS 
ADV.(A/S) : PAULO VARANDAS JUNIOR ( 15518/DF ) 
ADV.(A/S) : FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS ( 57708/DF 

) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
INTDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
4.  SEGUNDOS  EMB.DECL.  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 

912888
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
EMBTE.(S)  :  SINDICATO  NACIONAL  DAS  EMPRESAS  DE 

TELEFONIA  E  DE  SERVIÇO  MÓVEL  CELULAR  E  PESSOAL 
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(SINDITELEBRASIL) 
ADV.(A/S)  :  BEATRIZ  DONAIRE  DE  MELLO  E  OLIVEIRA 

( 15315/DF , 15315/DF ) 
EMBTE.(S) : OI S.A. 
ADV.(A/S) : SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO ( 9007/MG ) 
EMBDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
27.04.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00
A sessão será composta por processos remanescentes
28.04.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
04.05.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 45
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA ( 22356/RS ) 

E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

MUNICIPAIS - ANPM 
ADV.(A/S) : RICARDO MARCONDES MARTINS ( 180005/SP ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE 
ADV.(A/S) : CEZAR BRITTO ( 32147/SE ) 
AM. CURIAE. : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA 

UNIAO - ANAUNI 
ADV.(A/S) : EDILENE ROSSI LACERDA ( 15074/DF ) 
ADV.(A/S) : LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA ( 23371/DF ) 
ADV.(A/S) : JULIA MEZZOMO DE SOUZA ( 48898/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  DIREITO 

ADMINISTRATIVO 
ADV.(A/S) : MAURÍCIO ZOCKUN ( 0156594/SP ) 
ADV.(A/S) : MARCIO CAMMAROSANO ( 24170/SP ) 
ADV.(A/S) : FERNANDA GHIURO VALENTINI FRITOLI ( 201218/SP ) 
ADV.(A/S)  :  MARCIO  ALEXANDRE  GIORGINI  FUSCO 

CAMMAROSANO ( 310036/SP ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 610523
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RECDO.(A/S)  :  ANTONIO  SERGIO  BATISTA  -  ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA 
ADV.(A/S)  :  ANTONIO  SERGIO  BAPTISTA  (  00017111/SP  )  E 

OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE ITATIBA 
ADV.(A/S)  :  ROBERTO  FRANCO  DE  CAMARGO  JUNIOR 

( 196589/SP ) E OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : ADILSON FRANCO PENTEADO 
ADV.(A/S) : JOSÉ GERALDO SIMIONI ( 00062280/SP ) 
RECDO.(A/S) : CELSO APARECIDO CARBONI 
ADV.(A/S) : CELSO APARECIDO CARBONI ( 95530/SP ) 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 656558
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S)  :  ANTÔNIO  SÉRGIO  BAPTISTA  ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA 
ADV.(A/S) : ANTONIO SERGIO BAPTISTA ( 17111/SP ) 
ADV.(A/S) : JULIANA ARANHA FONTES ( 326807/SP ) 
ADV.(A/S) : MARIA FERNANDA PESSATTI DE TOLEDO ( 228078/SP 

) E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : BRUNA SILVEIRA SAHADI ( 353130/SP , 40606/DF ) 
RECDO.(A/S)  :  MINISTERIO  PUBLICO  DO  ESTADO  DE  SAO 

PAULO 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
RECDO.(A/S) : ADILSON FRANCO PENTEADO 
ADV.(A/S) : JOSÉ GERALDO SIMIONI ( 00062280/SP ) 
RECDO.(A/S) : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA 
ADV.(A/S)  :  NATALINA  APARECIDA  DELFORNO  DOS  SANTOS 

ALVES ( 138019/SP ) 
RECDO.(A/S) : CELSO APARECIDO CARBONI 
ASSIST.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : CLAUDIA PAIVA CARVALHO ( 129382 /MG ) 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
ADV.(A/S) : RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO ( 19979/DF ) 
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : CESA - CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES 

DE ADVOGADOS 
ADV.(A/S) : RUBENS NAVES ( 19379/SP ) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1100
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
5.  EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

1018459
PROCEDÊNCIA: PARANÁ 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
EMBTE.(S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  METALÚRGICAS,  DE  MÁQUINAS,  MECÂNICAS,  DE 
MATERIAL ELÉTRICO, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE AUTOPEÇAS E 
DE  COMPONENTES  E  PARTES  PARA VEÍCULOS  AUTOMOTORES  DA 
GRANDE CURITIBA 

ADV.(A/S) : CRISTIANO BRITO ALVES MEIRA ( 407076/SP , 16764/
DF ) 

EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1188352
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
RECTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
RECDO.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
INTDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) : ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES ( 00017700/DF ) E 

OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
05.05.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611601
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
ADV.(A/S) : HENRY GONCALVES LUMMERTZ ( 39164/RS ) 
ADV.(A/S)  :  MARCELO  MONTALVAO  MACHADO  (  31755-A/PA , 

357553/SP , 34391/DF , 4187/SE ) 
RECDO.(A/S) : UNIÃO 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

( 00000/DF ) 
AM. CURIAE. : SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA 
ADV.(A/S) :  MANUEL EDUARDO CRUVINEL MACHADO BORGES 

( 280216SP/SP ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 816830
PROCEDÊNCIA: SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : FRANCISCO ANTONIO CAMARGO 
ADV.(A/S) : ALON FABRE DE LIMA ( 15799/SC ) 
ADV.(A/S) : OLIVERIO JOSE DE LIMA ( 2203/SC ) 
RECDO.(A/S) : UNIÃO 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

( 00000/DF ) 
RECDO.(A/S) : SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

RURAL 
ADV.(A/S)  :  CARLOS  BASTIDE  HORBACH  (  019058/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : ELIZIANE DE SOUZA CARVALHO ( 14887/DF ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4395
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  FRIGORÍFICOS  - 

ABRAFRIGO 
ADV.(A/S)  :  FABRICCIO  PETRELI  TAROSSO  (  031938/PR  )  E 

OUTRO(A/S) 
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INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  BRASILEIRA  DAS  INDUSTRIAS 

EXPORTADORAS DE CARNES - ABIEC 
ADV.(A/S) : IGOR MAULER SANTIAGO ( 20112/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DE  DEFESA  DOS 

AGRICULTORES  PECUARISTAS  E  PRODUTORES  DA  TERRA  - 
ANDATERRA 

ADV.(A/S)  :  RAFAEL  PELICIOLLI  NUNES  (  0025966/SC  )  E 
OUTRO(A/S) 

AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO 
ARROZ - ABIARROZ 

ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO ( 112417/RJ ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIACÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE 

ZEBU 
ADV.(A/S)  :  BRENO  FERREIRA  MARTINS  VASCONCELOS 

( 224120/SP ) 
AM. CURIAE. : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ/SENAR-PR 
ADV.(A/S) : MARCIA CRISTINA STIER STACECHEN ( 19339/PR ) 
AM. CURIAE. : SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA 
ADV.(A/S) : MARCELO GUARITA BORGES BENTO ( 0207199/SP ) E 

OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DE  FRIGORÍFICOS  DE  MINAS 

GERAIS, ESPÍRITO SANTO E DISTRITO - AFRIG 
ADV.(A/S) : MOACYR PINTO JUNIOR ( 293142/SP ) 
ADV.(A/S) : DANIEL ANDRADE PINTO ( 331285/SP ) 
AM. CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO 

RIO GRANDE DO SUL - APROSOJA - RS 
ADV.(A/S) : LUCAS JORGE ROCHA DALL´OGLIO ( 0065192/RS ) E 

OUTRO(A/S) 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1008166
PROCEDÊNCIA: SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE CRICIUMA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE 

CRICIÚMA 
ADV.(A/S) : PATRICIA TATIANA SCHMIDT ( 15034/SC ) 
RECDO.(A/S)  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SANTA 

CATARINA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 
AM.  CURIAE.  :  FUNDACAO  ABRINQ  PELOS  DIREITOS  DA 

CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
ADV.(A/S) : GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA ( 109737/RJ , 

130183/SP ) 
ADV.(A/S) : RUBENS NAVES ( 212674/RJ , 19379/SP ) E OUTRO(A/

S) 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL DO  MUNICÍPIO  DE  RIO  DE 

JANEIRO 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE TABOÃO 

DA SERRA 
AM. CURIAE. : DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  MUNICÍPIO  DE 

PORTO ALEGRE 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA 

BAHIA 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PUBLICA  DO  ESTADO  DO 

TOCANTINS 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

TOCANTINS 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

CEARÁ 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES)  :  DEFENSOR  PÚBLICO-GERAL  DO  DISTRITO 

FEDERAL 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PUBLICA  DO  ESTADO  DE 
PERNAMBUCO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  RIO 
GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

AM. CURIAE. :  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

AM.  CURIAE.  :  DEFENSORIA  PÚBLICA DO  ESTADO  DE  SÃO 
PAULO 

PROC.(A/S)(ES) :  DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
5.  AG.REG.  NOS  EMB.DIV.  NOS  EMB.DECL.  NO  SEGUNDO 

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 873804
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
AGTE.(S) : SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINOREG/RJ 
ADV.(A/S) : MAX FONTES ( 096740/RJ ) E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO ( 6534/DF ) 
AGDO.(A/S) : MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ( 000000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO 

DE JANEIRO 
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ANOREG/RJ 
ADV.(A/S)  :  GUSTAVO KLOH MULLER NEVES (  0104856/RJ  )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : KAROLINE DE CARVALHO MAGALHAES ( 0159943/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  ABRASF  -  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS 

SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 
ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA ( 457604/SP , 

58935/DF , 81438/RJ ) 
11.05.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 51
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) :  FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  -  ASSESPRO 
NACIONAL 

ADV.(A/S)  :  ADRIELE  PINHEIRO  REIS  AYRES  DE  BRITTO 
( 23490/DF ) 

ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVÃO MACHADO ( 4187/SE ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL 
AM. CURIAE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
ADV.(A/S) : THIAGO LUÍS SANTOS SOMBRA ( 22631/DF ) 
ADV.(A/S) : FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN ( 162603/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  VERIZON  MEDIA DO  BRASIL  INTERNET  LTDA 

(ATUAL  DENOMINAÇÃO  DE  OATH  DO  BRASIL  INTERNET  LTDA, 
ANTERIORMENTE  CONHECIDA COMO  YAHOO!  DO  BRASIL INTERNET 
LTDA - VERIZON MEDIA BRASIL) 

ADV.(A/S) : ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA ( 147702/SP ) 
ADV.(A/S) : VICENTE COELHO ARAÚJO ( 13134/DF ) 
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS ( 208205/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  DE  REFERÊNCIA EM  INTERNET  E 

SOCIEDADE - IRIS 
ADV.(A/S) : HIGOR PEDROSO NEVES ( 143927 /MG ) 
AM.  CURIAE.  :  SOCIEDADE DE USUÁRIOS  DE TECNOLOGIA - 

SUCESU NACIONAL 
ADV.(A/S) : RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM ( 138578/SP ) 
ADV.(A/S) : JULIANA ABRUSIO ( SP196280/ ) 
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF ( 231678/SP ) 
ADV.(A/S) : SAMARA SCHUCH BUENO ( SP324812/ ) 
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER ( 328987/SP ) 
ADV.(A/S) : CAMILA RIOJA ARANTES ( 41862/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ABERT  -  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE 

EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO 
ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDES ( 65866/BA , 64236A/RS , 177465 /

MG , 10039/ES , 02192/A/DF , 33031/SP , 017587/RJ ) 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6287
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
REQTE.(S) : PARTIDO LIBERAL - P.L 
ADV.(A/S)  :  ANA  CAROLINA  MARTINS  SEVERO  DE  ALMEIDA 
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MALAFAIA ( 26281/DF ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 732686
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
RECDO.(A/S)  :  SINDICATO  DA  INDÚSTRIA  DE  MATERIAL 

PLÁSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO ( 117397/SP ) E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA 
ADV.(A/S) : RONALDO SÉRGIO DUARTE ( 128639/SP ) 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MARILIA 
INTDO.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO  DE  SÃO 

PAULO 
AM. CURIAE. : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 955.227
PROCED.: BAHIA
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S): UNIÃO
ADV.(A/S):  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

(00000/DF)
RECDO.(A/S): BRASKEM S/A
ADV.(A/S): LUIZ ANTÔNIO BETTIOL (6558/DF)
ADV.(A/S): EWERTON AZEVEDO MINEIRO (15317/DF)
ADV.(A/S):  CAROLINE  SANSELME  VIEIRA  E  OUTRO(S) 

(SP206615/)
AM.  CURIAE.:  FEDERACAO  DAS INDUSTRIAS DO ESTADO  DE 

SAO PAULO
ADV.(A/S): ALEXANDRE RAMOS (188415/SP)
ADV.(A/S): CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO (140212/SP)
AM.  CURIAE.:  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CF
 OAB
ADV.(A/S):  LUIZ  GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF 

10503/ES 
 139419/MG 112310/RJ 303020/SP)
ADV.(A/S): OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR (16275/DF)
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 949.297
PROCED.: CEARÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S): UNIÃO
ADV.(A/S):  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

(00000/DF)
RECDO.(A/S): TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A
ADV.(A/S): THAÍS HELENA DE QUEIROZ NOVITA (41728/SP)
ADV.(A/S):  GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO  (01449/A/DF 

161891/RJ 11
 3570/SP)
ADV.(A/S): PAULO CAMARGO TEDESCO (234916/SP)
AM.  CURIAE.:  FEDERACAO  DAS INDUSTRIAS DO ESTADO  DE 

SAO PAULO - FIESP
ADV.(A/S): HELCIO HONDA (90389/SP) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S): ALEXANDRE RAMOS (188415/SP)
AM.  CURIAE.:  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CF
 OAB
ADV.(A/S): OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR (0016275/DF)
AM.  CURIAE.:  SINDICATO  DAS  INDUSTRIAS  DE  PRODUTOS 

QUIMICOS PARA 
 FINS  INDUSTRIAIS  PETROQUIMICAS  E  DE  RESINAS 

SINTETICAS DE CAMAC
ADV.(A/S): LUIZ ANTÔNIO BETTIOL (6558/DF)
ADV.(A/S):  FLAVIO  EDUARDO  SILVA DE  CARVALHO  (20720/DF 

291776/SP)
ADV.(A/S): EWERTON AZEVEDO MINEIRO (15317/DF)
12.05.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1.  EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
3356

PROCEDÊNCIA: PERNAMBUCO 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI 
EMBTE.(S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA 

ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO ( 6534/DF ) 
E OUTRO(A/S) 

ADV.(A/S) : CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA DE BESSA ( 14100/DF 
) 

ADV.(A/S) : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA ( 6517/
DF ) 

INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DE 

PERNAMBUCO 
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD ( 1474A/DF ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO 

AMIANTO - ABREA 
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS ( 05939/DF ) 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 19241/DF ) 
2.  EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

3357
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 
EMBTE.(S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA 
ADV.(A/S)  :  MARCELO  HENRIQUES  RIBEIRO  DE  OLIVEIRA 

( 00006517/DF ) 
EMBDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
EMBDO.(A/S)  :  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS  E 

DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO 
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO ( 44856/SP ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DO TRABALHO - ANPT 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO 

AMIANTO - ABREA 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 385589/SP , 19241/

DF , 10826/BA ) 
3.  EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

3406
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
EMBTE.(S)  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  EXTRATIVAS  E  BENEFICIAMENTO  DE  MINAÇU  GOIÁS  E 
REGIÃO - STIEBEMGOR 

ADV.(A/S) : JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS ( 1663A/DF ) E 
OUTRO(A/S) 

AM. CURIAE. : SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 
ADV.(A/S)  :  RENATA  ANDREA  JONER  PARRY  (  26963/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 
4.  SEGUNDOS  EMB.DECL.  NA  AÇÃO  DIRETA  DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 3406
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 
ADV.(A/S) : CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA DE BESSA ( 14100/DF 

) 
ADV.(A/S) : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA ( 6517/

DF ) 
ADV.(A/S) : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA ( 0068824/RJ ) 
EMBTE.(S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA 
ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO ( 6534/DF ) 

E OUTRO(A/S) 
EMBDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
EMBDO.(A/S)  :  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO 

AMIANTO - ABREA 
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS ( 5939/DF ) 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 19241/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM 
ADV.(A/S) :  TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (  22129A/PR ) E 

OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  EXTRATIVAS  E  BENEFICIAMENTO  DE  MINAÇU  GOIÁS  E 
REGIÃO - STIEBEMGOR 

ADV.(A/S) : JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS ( 1663A/DF ) E 
OUTRO(A/S) 
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AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 
DO TRABALHO - ANPT 

ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 385589/SP , 19241/
DF , 10826/BA ) 

AM. CURIAE. : SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 
ADV.(A/S) : RENATA ANDREA JONER PARRY ( 26963/DF ) 
5.  EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

3470
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. ROSA WEBER 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI 
ADV.(A/S) : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA ( 0068824/RJ ) 
EMBTE.(S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA 
ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO ( 23750/DF ) 
EMBDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES) : MARCELO ROCHA DE MELLO MARTINS ( 06541/

DF ) 
EMBDO.(A/S)  :  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  NAS 

INDÚSTRIAS  EXTRATIVAS  E  BENEFICIAMENTO  DE  MINAÇU  GOIÁS  E 
REGIÃO - STIEBEMGOR 

ADV.(A/S) : JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS ( 1663A/DF ) 
6.  EMB.DECL.  NA  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL 109
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
EMBTE.(S)  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 
EMBTE.(S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA 
ADV.(A/S) : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO ( 23750/DF ) 
ADV.(A/S)  :  MAURO  MACHADO  CHAIBEN  (  DF017738/  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : ANDREA RASCOVSKI ICKOWICZ ( 130317/SP ) 
ADV.(A/S) : MÁRIO SÉRGIO MASCHIETTO ( 129760/SP ) 
INTDO.(A/S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DAS  INDÚSTRIAS  E 

DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO 
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO ( 44856/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO 

AMIANTO 
ADV.(A/S) : ALEXANDRE SIMOES LINDOSO ( 0012067/DF ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DO TRABALHO - ANPT 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( 0019241/DF ) 
7. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1224374
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - DETRAN/RS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
RECDO.(A/S) : JOEL PORN DE FREITAS 
ADV.(A/S) : ANDRE DA ROCHA MOROSINI ( 71524/RS ) 
ADV.(A/S) : MARCELO JACQUES VENTURINI ( 105124/RS ) 
8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4017
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC 
ADV.(A/S)  :  NEUILLEY  ORLANDO  SPINETTI  DE  SANTA  RITA 

MATTA ( 137228/RJ , 27957B/RS ) 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DAS  EMPRESAS  DE 

GASTRONOMIA, HOSPEDAGEM E TURISMO 
ADV.(A/S) : SERGIO MARTINS MACHADO ( 102929/SP ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
9. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4103
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  RESTAURANTES  E 

EMPRESAS DE ENTRETENIMENTO - ABRASEL NACIONAL 
ADV.(A/S) : PERCIVAL MENON MARICATO ( 42143/SP ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  MEDICINA  DE 

TRÁFEGO - ABRAMET 
ADV.(A/S) : PRISCILA CALADO CORRÊA NETTO ( 166600/SP ) 

AM. CURIAE. : FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA 
ADV.(A/S) : LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA ( 14848/DF ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E VÍTIMAS 

DE TRÂNSITO - TRÂNSITOAMIGO 
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL ( 102312/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES - ICETRAN 
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL ( 102312/RJ ) 
10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3396
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 

FAZENDA NACIONAL 
ADV.(A/S)  :  PEDRO  HENRIQUE  ALVES  DA  COSTA  FILHO 

( 23086/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS  ADVOGADOS  - 

FENADV 
ADV.(A/S) : WALTER VETTORE ( 19312/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADVOCEF 
INTDO.(A/S) : ALTAIR RODRIGUES DE PAULA ( 13876/PR ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB 
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA ( 22356/RS ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS 

DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS- ADEMP 
ADV.(A/S) : RUI BERFORD DIAS ( 18238/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  ADVOGADOS  DO  BANCO 

REGIONAL DE BRASÍLIA - ASABRB 
ADV.(A/S) : WALTER VETTORE ( 19312/SP ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS 

DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - AAEPD 
ADV.(A/S) : MIGUEL JONIL FEYDIT VIEIRA ( 307049/SP , 93419/RJ ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DE EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS - ANPEPF 
ADV.(A/S) : NILTON CORREIA ( 01291/DF ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  PROCURADORES  DA 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - APECT 
ADV.(A/S) : NILTON CORREIA ( 01291/DF ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  ADVOGADOS  DO  GRUPO 

ELETROBRAS - AAGE 
ADV.(A/S) : MARIANA LIMA DO VALE ( 33051/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FÓRUM  NACIONAL  DE  ADVOCACIA  PÚBLICA 

FEDERAL - FORUM 
ADV.(A/S) : HUGO MENDES PLUTARCO ( DF025090/ ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS EMPRESAS 

PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - ADVESC 

ADV.(A/S) : FABIO DA SILVA MACIEL ( 31033/SC ) 
ADV.(A/S) : GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA ( 17949/SC ) 
18.05.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL 289

PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : COMANDANTE DO EXÉRCITO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : COMANDANTE DA MARINHA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : COMANDANTE DA AERONÁUTICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : TORTURA NUNCA MAIS 
ADV.(A/S) : DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO ( 73032/RJ 

) E OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : MINISTERIO PUBLICO MILITAR 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO SER DE DIREITOS HUMANOS 
ADV.(A/S) : KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA ( 31185/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  DE  DEFENSORES  DE  DIREITOS 

HUMANOS - DDH 
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ADV.(A/S) : LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS ( 152325/RJ ) 
AM. CURIAE. : GAETS - GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS 

DEFENSORIAS  PÚBLICAS  ESTADUAIS  E  DISTRITAL  NOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES 

ADV.(A/S) : RAFAEL RAMIA MUNERATI ( 138992/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE - 

CONECTAS DIREITOS HUMANOS 
AM. CURIAE. : COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

DOM PAULO EVARISTO ARNS - COMISSÃO ARNS 
AM. CURIAE. : COLETIVO PAPO RETO 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE DEFESA DA POPULAÇÃO NEGRA 

(IDPN) 
AM. CURIAE. : JUSTIÇA GLOBAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA - 

MÁRCIO THOMAZ BASTOS (IDDD) 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S)  :  DJEFFERSON  AMADEUS  DE  SOUZA  FERREIRA 

( 175288/RJ ) 
ADV.(A/S) : DANIELA ALESSANDRA SOARES FICHINO ( 166574/RJ 

) 
2. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 142608
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
RECTE.(S) : ANTÔNIO CARLOS BERTAGNOLI 
ADV.(A/S)  :  MARCO  AURELIO  PINTO  FLORENCIO  FILHO 

( 51053/PE , 255871/SP ) E OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : ALAN MARQUES ALMEIDA 
ADV.(A/S) : CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS ( 17338/DF ) 
ADV.(A/S) : CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA ( 28403/DF ) 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS 
ADV.(A/S) : FELIPE MARTINS PINTO ( 82771 /MG ) 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 928943
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : SCANIA LATIN AMERICA LTDA 
ADV.(A/S) : HAMILTON DIAS DE SOUZA ( 183768/RJ , 20309/SP , 

01448/A/DF ) 
RECDO.(A/S) : UNIÃO 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

( 00000/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - BRASSCOM 
ADV.(A/S)  :  ANDRÉ  TORRES  DOS  SANTOS  (  35161/DF  )  E 

OUTRO(A/S) 
4. HABEAS CORPUS 185913
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
PACTE.(S) : MAX WILLIANS DE ALBUQUERQUE VILAR 
IMPTE.(S) : ABEL GOMES CUNHA ( 40828/GO , 41016/DF ) 
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DA  ADVOCACIA 

CRIMINAL - ANACRIM 
ADV.(A/S) : JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR ( 079016/RJ 

) 
ADV.(A/S) : BRUNO ESPIÑEIRA LEMOS ( 17918/DF ) 
ADV.(A/S)  :  ANTONIO  ALBERTO  DO  VALE  CERQUEIRA 

( 15106/DF ) 
ADV.(A/S) : VICTOR MINERVINO QUINTIERE ( 43144/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  MINISTERIO  PUBLICO  DO  ESTADO  DE  SAO 

PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
AM.  CURIAE.  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
AM. CURIAE. : GAETS - GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS 

DEFENSORIAS  PÚBLICAS  ESTADUAIS  E  DISTRITAL  NOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES 

ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS 
ADV.(A/S)  :  MARINA PINHAO  COELHO  ARAUJO  (  188809/RJ  , 

173413/SP ) 
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON ( 40063/DF , 65371/SP ) 
ADV.(A/S) : ANDRE FELIPE PELLEGRINO ( 315186/SP ) 
ADV.(A/S) : RAQUEL LIMA SCALCON ( 439421/SP , 86286/RS ) 

ADV.(A/S) : ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI ( 357005/SP ) 
ADV.(A/S) : MAIRA COSTA FERNANDES ( 33604/DF , 134821/RJ ) 
19.05.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4785
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S)  :  GUSTAVO  DO  AMARAL MARTINS  (  RJ072167/  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4786
PROCEDÊNCIA: PARÁ 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S) : GUSTAVO DO AMARAL MARTINS ( 0072167/RJ , 3688/

RO ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4787
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S)  :  GUSTAVO  AMARAL  MARTINS  (  072167/RJ  )  E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ 
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPA 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES)  :  ADVOGADO-GERAL  DO  ESTADO  DE  MINAS 

GERAIS 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 964659
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : GREICE ALVES E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : ADAO IVANOR DO PRADO ( 68018/RS ) 
RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SEBERI 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SEBERI 
AM. CURIAE. : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO ( IBDP) 
ADV.(A/S) : GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN ( SC18200/ ) 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO-DPU 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AM. CURIAE. : SINDSAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES DA 

SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ADV.(A/S)  :  RAIMUNDO  CEZAR  BRITTO  ARAGAO  (  1190/SE  , 

140251 /MG , 32147/DF ) 
25.05.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
26.05.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
01.06.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4905
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES ( 20016A/DF ) E 

OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL ( 102312/RJ ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE 

BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC 
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR THIAGO DE MELLO ( 0063608/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA ( 22356/RS ) 

E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DA  INDÚSTRIA 

QUÍMICA - ABIQUIM 
ADV.(A/S) : GUILHERME PEREIRA DAS NEVES ( SP159725/ ) 
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AM.  CURIAE.  :  ABRAS  -  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE 
SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S) : ARIANE COSTA GUIMARÃES ( DF029766/ ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  ADVOCACIA 

TRIBUTÁRIA - ABAT 
ADV.(A/S) : HALLEY HENARES NETO ( 125645/SP ) 
ADV.(A/S)  :  BRENO  FERREIRA  MARTINS  VASCONCELOS 

( 224120/SP ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796939
PROCEDÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
RECTE.(S) : UNIÃO 
ADV.(A/S)  :  PROCURADOR-GERAL  DA  FAZENDA  NACIONAL 

( 00000/DF ) 
RECDO.(A/S) : TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA 
ADV.(A/S) : AUGUSTO AZEVEDO ( 69681/RS ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA 
ADV.(A/S) : FABIANO LIMA PEREIRA ( 0034228/DF ) E OUTRO(A/S) 
AM.  CURIAE.  :  ABRASP-  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DOS 

PRODUTORES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS 
ADV.(A/S)  :  DANILO  MARQUES  DE  SOUZA  (  273499/SP  )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : FÁBIO PALLARETTI CALCINI ( 197072/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR 
ADV.(A/S) : FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA ( 41765/DF ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5595
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS - AMPCON 
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO TELESCA ( 014848/DF ) 
AM. CURIAE. :  INSTITUTO DE DIREITO SANITÁRIO APLICADO - 

IDISA 
ADV.(A/S) : THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS ( 23824/BA ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 

TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL DA CUT - CNTSS/CUT 
ADV.(A/S) : CEZAR BRITTO ( 32147/DF ) 
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 860631
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : JOSÉ CARLOS SANTANA FILHO 
ADV.(A/S) : MÁRCIO BERNARDES ( 242633/SP ) 
RECDO.(A/S) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADV.(A/S) : GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO ( 54459/DF , 

97640/RJ ) 
AM. CURIAE. :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS DA 

HABITAÇÃO - ABMH 
ADV.(A/S) : ALEXANDRE BARROS TAVARES ( 122676/MG ) 
ADV.(A/S) : VINÍCIUS HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA ( 137415/MG 

) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA - ABECIP 
ADV.(A/S)  :  JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (  26258-

A/PA , 40994/DF , 002605-A/RJ , 12363/SP ) 
ADV.(A/S) : EDUARDO ARRUDA ALVIM ( 118685/SP ) 
ADV.(A/S) : FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES ( 0138094/SP ) 
ADV.(A/S) : RENNAN FARIA KRUGER THAMAY ( 349564/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO 

- IBRADIM 
ADV.(A/S) : MELHIM NAMEM CHALHUB ( 0003141/RJ ) 
ADV.(A/S) : FÁBIO ROCHA PINTO E SILVA ( 306005/SP ) 
ADV.(A/S) : ANDRE ABELHA DUTRA ( RJ104578/ ) 
AM. CURIAE. : BANCO CENTRAL DO BRASIL 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL DO  BANCO  CENTRAL 

DO BRASIL 
AM.  CURIAE.  :  FEBRABAN  -  FEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE 

BANCOS 
ADV.(A/S) : GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO ( 89370 /MG , 

249325/SP , 21649/DF )
02.06.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5507
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1210727
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
RECDO.(A/S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA 
ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO PAGIORO ( 221941/SP ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3663
PROCEDÊNCIA: MARANHÃO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO 

MARANHÃO
08.06.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL 334

PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 842844
PROCEDÊNCIA: SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
RECDO.(A/S) : ROSIMERE DA SILVA MARTINS 
ADV.(A/S) : JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM ( 16298/SC ) E 

OUTRO(A/S) 
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1133118
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : MANOEL FERREIRA DE SOUZA GASPAR 
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE TUPA 
ADV.(A/S) : ALVARO PELEGRINO ( 110868/SP ) 
RECDO.(A/S) :  PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
4.  REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 5882
PROCEDÊNCIA: SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
INTDO.(A/S)  :  PRESIDENTE  DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM. CURIAE. : A. ANGELONI & CIA. LTDA 
ADV.(A/S) : MUDROVITSCH ADVOGADOS ( DF203712/ ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH ( 633-A/

RR  ,  200706  /MG  ,  396605/SP  ,  212740/RJ  ,  4708/AC  ,  18407/A/MT  , 
56927/PR , 26966/DF , 5536/RO ) 

ADV.(A/S) : GUILHERME PUPE DA NOBREGA ( 29237/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  BAUMANN INDUSTRIA E  COMERCIO  DE ACOS 

LTDA 
ADV.(A/S) : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS ( 06811/DF ) 
ADV.(A/S) : GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO ( 50185/DF ) 
ADV.(A/S) : THIAGO LUIZ DA COSTA ( 48651/DF ) 
09.06.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5076
PROCEDÊNCIA: RONDÔNIA 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

RONDÔNIA 
INTDO.(A/S)  :  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DE 

RONDÔNIA 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5284
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 44  

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S)  :  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  LEGISLATIVA  DO 

DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608588
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S)  :  DJENANE  FERREIRA CARDOSO  (  0218877/SP  )  E 

OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S)  :  MINISTERIO  PUBLICO  DO  ESTADO  DE  SAO 

PAULO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E 

DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DE  SANTA CATARINA CAPITÃO 
OSMAR ROMÃO DA SILVA - ACORS 

ADV.(A/S) : NOEL ANTONIO TAVARES DE JESUS ( 0016462/SC ) E 
OUTRO(A/S) 

ADV.(A/S) : ELIAS MILER DA SILVA ( 30245/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  GUARDAS  CIVIS 

METROPOLITANOS DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA ( 13024/DF ) 
4.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 

FUNDAMENTAL 188
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

PERNAMBUCO 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

SERGIPE 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE 

ALAGOAS 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA 
REQTE.(S) : GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

MARANHÃO 
REQTE.(S) : GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO NORTE 
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DA 

PARAÍBA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ ( 00000/DF ) 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
15.06.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6553
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 
ADV.(A/S)  :  ALBERTO  BRANDAO  HENRIQUES  MAIMONI 

( 21144/DF , 7234/O/MT ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM.  CURIAE.  :  INSTITUTO SÓCIO-AMBIENTAL FLORA NATIVA - 

ISAF 
ADV.(A/S) : SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO ( 6304/O/MT ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1042075
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S)  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 

JANEIRO 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RECDO.(A/S) : GUILHERME CARVALHO FARIAS 
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1167478
PROCEDÊNCIA: RIO DE JANEIRO 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : E.G.B.M.C. 
ADV.(A/S)  :  RALPH  ANZOLIN  LICHOTE  (  128043/RJ  )  E 

OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S) : S.M.C. 
ADV.(A/S) : MARCOS BARROS ESPINOLA ( 081879/RJ ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - 

IBDFAM 
ADV.(A/S) : RODRIGO DA CUNHA PEREIRA ( 30143/DF , 307490/SP 

, 37728 /MG , 0037728/MG ) 
ADV.(A/S) : MARIA BERENICE DIAS ( 32863/DF , 74024/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DE  DIREITO  DE  FAMÍLIA E  DAS 

SUCESSÕES - ADFAS 
ADV.(A/S) : REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA ( 60415/SP ) 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3450
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4112
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 
ADV.(A/S) : WLADIMIR SERGIO REALE ( 3803-D/RJ , 003803D/RJ ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
22.06.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1037396
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 
ADV.(A/S)  :  CELSO DE FARIA MONTEIRO (  18161-A/MA ,  4034-

A/AP , 566-A/RR , 8454-A/TO , 5061/AC , 24358-A/PA , 955A/SE , 13650/PI , 
01923/PE  ,  7312/RO  ,  24750/ES  ,  41534/SC ,  21221-A/PB  ,  A1080/AM , 
12449A/AL , 30086-A/CE , 18246-A/MS , 39896/GO , 145559 /MG , 17298/A/
MT , 66785/PR , 36272/BA , 906-A/RN , 31550/DF , 165048/RJ , 78546A/RS , 
138436/SP ) 

ADV.(A/S)  :  PATRICIA HELENA MARTA MARTINS  (  164253/SP  , 
90820A/RS , 38880/DF , 176827/RJ ) 

ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO ( 169879/RJ , 311795/SP , 
82706A/RS , 14234/DF ) 

RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA 
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI ( 336714/SP ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO 

DO CONSUMIDOR - BRASILCON 
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES ( 24194/DF ) 
ADV.(A/S)  :  AMANDA FLAVIO  DE OLIVEIRA (  57384/DF  ,  72110 

/MG ) 
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 
ADV.(A/S)  :  ANDRÉ  ZANATTA  FERNANDES  DE  CASTRO 

( 246556/SP ) 
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE ( 60296/DF , 140467/RJ ) 
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES ( 59765/DF , 367114/SP , 

156052/RJ ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - 

IASP 
ADV.(A/S)  :  JOSE  HORACIO  HALFELD  REZENDE  RIBEIRO 

( 131193/SP ) 
AM. CURIAE.  :  IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA ( 17390/DF ) 
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES ( 316680/SP ) 
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA 
ADV.(A/S)  :  ANDRE  ZONARO  GIACCHETTA  (  26452/DF  , 

148366/RJ , 147702/SP ) 
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO ( 384805/SP ) 
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS ( 208205/SP ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB 
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG ( 74098/SP ) 
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF ( 231678/SP ) 
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER ( 328987/SP )
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1057258
PROCEDÊNCIA: MINAS GERAIS 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
RECTE.(S) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADV.(A/S)  :  RAFAEL  BARROSO  FONTELLES  (  179539  /MG  , 
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105204A/RS , 41762/DF , 327331/SP , 119910/RJ ) 
ADV.(A/S) : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES 

( 1473253/SP ) 
ADV.(A/S) : FABIO RIVELLI ( 100623A/RS , A1119/AM , 20357-A/PB , 

483-A/RR , 12220/PI  ,  45788/DF ,  13871-A/MA , 23167/ES ,  21074-A/PA , 
877A/SE , 01821/PE , 2736-A/AP , 30773-A/CE , 18605-A/MS , 1083-A/RN , 
155725 /MG , 12640A/AL , 6640/RO , 19023/A/MT , 6421-A/TO , 4158/AC , 
39552/GO , 68861/PR , 35357/SC , 34908/BA , 168434/RJ , 297608/SP ) 

ADV.(A/S)  :  EDUARDO  LUIZ  BROCK  (  91311/SP  ,  55635/GO  , 
19747-A/MA , 8557-A/TO , 47522/SC , 01715/PE , 19389-A/PA , 38671/DF , 
15638-A/MS , 91311-A/PB , 165167/RJ , 3459/AC , 120334 /MG ) 

ADV.(A/S) : LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES ( 55084/DF ) 
RECDO.(A/S) : ALIANDRA CLEIDE VIEIRA 
ADV.(A/S) : ALESSANDRO CESAR VIEIRA ( 122982N/ ) 
ADV.(A/S) : LUIZ ALBERTO MIRANDA JUNIOR ( 105502 /MG ) 
INTDO.(A/S) : ASSOCIACAO ARTIGO 19 BRASIL 
ADV.(A/S)  :  ALEXANDRE  DE  OLIVEIRA  ANDRADE  MORAES 

SAMPAIO ( 297043/SP ) 
INTDO.(A/S)  :  ASSOCIACAO  BRASILEIRA  DE  CENTROS  DE 

INCLUSAO DIGITAL-ABCID 
ADV.(A/S) : THIAGO BOTTINO DO AMARAL ( 102312/RJ ) 
AM. CURIAE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS ( 164253/SP ) 
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO ( 14234/DF ) 
3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2362
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. NUNES MARQUES 
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4164
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 
REQTE.(S)  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  DELEGADOS  DE  POLÍCIA DO 

BRASIL - ADEPOL/BRASIL 
ADV.(A/S) : WLADIMIR SERGIO REALE ( 3803-D/RJ , 003803D/RJ ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  NACIONAL  DE  ENTIDADES  DE 

OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS - FENEME 
ADV.(A/S) : LISIANE SALDANHA COUTINHO ( 0041260/RS ) 
23.06.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5941
PROCEDÊNCIA: DISTRITO FEDERAL 
RELATOR : MIN. LUIZ FUX 
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 
ADV.(A/S) : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO ( 4935/DF ) 
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL 
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DIREITO 

PROCESSUAL - ABDPRO 
ADV.(A/S) : MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI ( 28560/DF ) 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1017365
PROCEDÊNCIA: SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN 
RECTE.(S) : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL ( 00000/DF ) 
RECDO.(A/S)  :  INSTITUTO  DO  MEIO  AMBIENTE  DE  SANTA 

CATARINA - IMA - NOVA DENOMINACAO DO FATMA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
ADV.(A/S) : ALISSON DE BOM DE SOUZA ( 26157/SC ) 
ADV.(A/S) : MARISTELA APARECIDA SILVA ( 10208/SC ) 
ADV.(A/S) : CAMILA DE ALCANTARA RICO ( 39688/SC ) 
ADV.(A/S) : DEBORA TIEMI SCOTTINI ( 40392/SC ) 
ADV.(A/S) : DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES ( 21541/SC ) 
ADV.(A/S) : LUIZ EDUARDO MARINHO RAUEN ( 27523/SC ) 
ADV.(A/S) : GERALDO STELIO MARTINS ( 7398/SC ) 
ADV.(A/S) : JULIANA CASSANELLI MACHADO ( 31863/SC ) 
RECDO.(A/S)  :  COMUNIDADE  INDÍGENA  XOKLENG,  TERRA 

INDÍGENA IBIRAMALA KLAÑO 
ADV.(A/S) : RAFAEL MODESTO DOS SANTOS ( 43179/DF ) 
ADV.(A/S)  :  CARLOS  FREDERICO  MARES  DE  SOUZA  FILHO 

( 008277/PR ) 
AM. CURIAE. : CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - CIMI 
ADV.(A/S) : RAFAEL MODESTO DOS SANTOS ( 43179/DF ) 

ADV.(A/S) : PALOMA GOMES ( 38995/DF ) 
AM. CURIAE. : CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - 

CNDH 
ADV.(A/S) : LEANDRO GASPAR SCALABRIN ( 46570/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  FIAN  BRASIL  -  ORGANIZAÇÃO  PELO  DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS 
ADV.(A/S) : VALERIA TORRES AMARAL BURITY ( 29041/DF ) 
AM. CURIAE. : INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - ISA 
ADV.(A/S) : JULIANA DE PAULA BATISTA ( 60748/DF ) 
AM. CURIAE. : INDIGENISTAS ASSOCIADOS - INA 
ADV.(A/S) : MAURO DE AZEVEDO MENEZES ( DF019241/ ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS ( 17725/DF ) 
AM. CURIAE. : FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA - FLD 
ADV.(A/S) : LUCIA HELENA VILLAR PINHEIRO ( 52730/RS ) 
AM. CURIAE. : CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA - CIR 
ADV.(A/S) : IVO CÍPIO AURELIANO ( 2001/RR ) 
AM.  CURIAE.  :  COORDENAÇÃO  DAS  ORGANIZAÇÕES 

INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA - COIAB 
ADV.(A/S) : LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO ( 15440/MS ) 
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA 

DO BRASIL - CNA 
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ ( 22940/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  MOVIMENTO  UNIDO  DOS  POVOS  E 

ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA BAHIA - MUPOIBA 
ADV.(A/S) : SAMARA CARVALHO SANTOS ( 51546/BA ) 
AM. CURIAE. : ATY GUASU KAIOWA GUARANI 
ADV.(A/S) : ANDERSON DE SOUZA SANTOS ( 17315/MS ) 
AM. CURIAE. : CONSELHO DO POVO TERENA 
ADV.(A/S) : ANDERSON DE SOUZA SANTOS ( 0017315/MS ) 
ADV.(A/S) : LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO ( 15440/MS ) 
AM. CURIAE. : CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA - CTI 
ADV.(A/S) : BRUNO MARTINS MORAIS ( 57080/DF ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
AM. CURIAE. : COMUNIDADE INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ 
ADV.(A/S) : GUILHERME ARAÚJO MARINHO MAGALHÃES ( 49076/

PE ) 
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
INTDO.(A/S) : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. : POVO DA TERRA INDÍGENA PASSO GRANDE DO 

RIO FORQUILHA E OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S) : IGOR MENDES BUENO ( 09921/RS ) 
AM.  CURIAE.  :  ARTICULAÇÃO  DOS  POVOS  INDÍGENAS  DO 

BRASIL - APIB 
ADV.(A/S) : ANDERSON DE SOUZA SANTOS ( 17315/MS ) 
AM. CURIAE. : REDE SUSTENTABILIDADE 
AM. CURIAE. : JOENIA BATISTA DE CARVALHO ( 253/RR ) 
ADV.(A/S) : FLAVIA CALADO PEREIRA ( 3864/AP ) 
AM. CURIAE. : COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CGY 
ADV.(A/S) : ANDRÉ HALLOYS DALLAGNOL ( 61436/DF ) 
ADV.(A/S) : GABRIELA ARAUJO PIRES ( 40514/PE ) 
ADV.(A/S) : JULIA ANDRADE FEREZIN ( 60890/SC ) 
ADV.(A/S) : JULIA CARVALHO NAVARRA ( 448266/SP ) 
ADV.(A/S) : LUISA MUSATTI CYTRYNOWICZ ( 422601/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  REDE  ECLESIAL  PAN-AMAZÔNICA  -  REPAM  - 

BRASIL 
ADV.(A/S) : CHANTELLE DA SILVA TEIXEIRA ( 84815/RS ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE 

SOJA - APROSOJA 
ADV.(A/S)  :  FELIPE  COSTA  ALBUQUERQUE  CAMARGO 

( 057365/DF ) 
AM. CURIAE. : SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA - SRB 
ADV.(A/S) : PAULO DORÓN REHDER DE ARAÚJO ( 246516/SP ) 
AM. CURIAE. : GREENPEACE - BRASIL 
ADV.(A/S) : ALESSANDRA FARIAS PEREIRA ( 57092/DF ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA - 

ABA 
ADV.(A/S) : PAULO MACHADO GUIMARÃES ( 5358/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  FAMASUL  -  FEDERAÇÃO  DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
ADV.(A/S) : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA ( 0007602/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE ANTÔNIO JOÃO/MS 
ADV.(A/S) : LUANA RUIZ SILVA ( MS012509/ ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DO  INDÍGENA  KRAHÔ-KANELA 

APOINKK 
AM. CURIAE. : POVO KRAHÔ TAKAYWRÁ 
AM. CURIAE. : UNIÃO DAS ALDEIAS APINAJÉ PEMPXÁ 
AM. CURIAE. : POVO TAPUIA 
ADV.(A/S) : JACQUELINE D'ELLEN LEITE PAIVA ( 5041/TO ) 
AM.  CURIAE.  :  CONFERÊNCIA  NACIONAL  DOS  BISPOS  DO 

BRASIL - CNBB 
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ADV.(A/S) : CEZAR BRITTO ( 32147/DF ) 
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE ( 50755/DF ) 
AM. CURIAE. : COMUNIDADE INDÍGENA APÃNJEKRA CANELA 
AM. CURIAE. : COMUNIDADE INDÍGENA MEMORTUMRÉ CANELA 
AM. CURIAE. : COMUNIDADE INDÍGENA AKROÁ-GAMELLA 
ADV.(A/S) : LUCIMAR FERREIRA CARVALHO ( 21204/MA ) 
AM.  CURIAE.  :  ORGANIZAÇÃO  NACIONAL  DE  GARANTIA  AO 

DIREITO DE PROPRIEDADE - ONGDIP 
ADV.(A/S) : LUANA RUIZ SILVA ( 0012509/MS ) 
AM. CURIAE. : POVO INDÍGENA XAVANTE, DA TERRA INDÍGENA 

MARÃIWATSÉDÉ 
ADV.(A/S) : JUVELINO JOSE STROZAKE ( 131613/SP ) 
ADV.(A/S) : CAROLINE PRONER ( 220889/RJ ) 
ADV.(A/S) : GABRIEL DARIO MATOS ( 65075/DF ) 
ADV.(A/S) : EDEMIR HENRIQUE BATISTA ( 46554/DF ) 
ADV.(A/S) : DIEGO VEDOVATTO ( 51951/DF ) 
AM. CURIAE. : COMUNIDADE INDÍGENA DO POVO XAKRIABÁ 
ADV.(A/S) : LETHICIA REIS DE GUIMARÃES ( 180215/MG ) 
AM.  CURIAE.  :  ACRIMAT -  ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 

MATO GROSSO 
ADV.(A/S) : RODRIGO GOMES BRESSANE ( 8616/MT ) 
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS 
ADV.(A/S)  :  GABRIEL  DE  CARVALHO  SAMPAIO  (  55891/DF  , 

252259/SP ) 
ADV.(A/S) : JULIA MELLO NEIVA ( 223763/SP ) 
ADV.(A/S) : PAULA NUNES DOS SANTOS ( 365277/SP ) 
ADV.(A/S) : MARCOS ROBERTO FUCHS ( 101663/SP ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO FILIPPI DORNELLES ( 329489/SP ) 
ADV.(A/S) : GABRIEL ANTONIO SILVEIRA MANTELLI ( 373777/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  A  UFPE  -  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 

PERNAMBUCO 
ADV.(A/S) : LUIS EMMANUEL BARBOSA DA CUNHA ( 23103/PE ) 
ADV.(A/S) : CAMILLA MONTANHA DE LIMA ( 46522/PE ) 
ADV.(A/S)  :  FLAVIANNE  FERNANDA  BITENCOURT  NÓBREGA 

( 23286/PE ) 
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DO POVO HUNI KUI DO ESTADO DO 

ACRE  -  FEPHAC,  NUKUN  HUNIKUINEN  BEYA  XARABU  TSUMASHUN 
EWAWA 

ADV.(A/S) : LUCIANA ALVES DE LIMA ( 56332/PR ) 
ADV.(A/S) : DAGOBERTO AZEVEDO BUENO FILHO ( 16239/PR ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) :  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE CAARAPÓ 
ADV.(A/S) : CICERO ALVES DA COSTA ( 5106/MS ) 
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAZONAS 
PROC.(A/S)(ES)  :  PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO 

AMAZONAS 
AM.  CURIAE.  :  MOVIMENTO DE DEFESA DA PROPRIEDADE E 

DIGNIDADE - DPD 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE CUNHA PORA 
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE SAUDADES 
ADV.(A/S) : JAQUELINE MIELKE SILVA ( 29586/RS ) 
AM. CURIAE. : FEDERACAO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO 

PARANA 
ADV.(A/S) : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA ( 7602/MS ) 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA ¿ AJD 
ADV.(A/S)  :  DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 

( 65698/DF ) 
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE ( 50755/DF ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE PORTO SEGURO 
ADV.(A/S)  :  LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA (  31883/ES , 

27586/BA , 103952 /MG ) 
ADV.(A/S) : PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO ( 33957/ES , 29947/

BA ) 
ADV.(A/S) : FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS ( 33206/BA , 102274 /

MG ) 
ADV.(A/S) : DANIEL MASELLO MONTEIRO ( 44385/BA , 188404/RJ ) 
AM.  CURIAE.  :  CONSELHO  FEDERAL  DA  ORDEM  DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S)  :  FELIPE  DE  SANTA  CRUZ  OLIVEIRA  SCALETSKY 

( 095573/RJ , 38672/DF ) 
ADV.(A/S) : LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE ( 39992/DF ) 
ADV.(A/S) : BRUNA SANTOS COSTA ( 44884/DF ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇÃO  DOS  PEQUENOS  PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA PORTO VELHO 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO  DOS  PRODUTORES  RURAIS  DA 

SUIA MISSU - APROSUM 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

RURAIS DO PROJETO PAREDAO 
ADV.(A/S) : MARCOS DE SOUZA BOECHAT ( 152805/RJ ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE BELA VISTA 
ADV.(A/S) : ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO ( 11125/MS ) 
ADV.(A/S)  :  JANAINA  BONOMINI  PICKLER  GONCALVES 

( 13137/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE ITAPETINGA 
ADV.(A/S) : FRANKLIN SANTOS FERRAZ ( 27500/BA ) 
ADV.(A/S)  :  DOMINGOS  JOSE  BRITTO  CORREIA  DE  MELO 

( 12381/BA ) 
ADV.(A/S) : MARCIO VINICIUS LOPES ALVES ( 25872/BA ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA 
ADV.(A/S) : PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA ( 19642-B/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE AMAMBAI 
ADV.(A/S) : CHRISTIAN DA SILVA BORTOLOTTO ( 31218/PR ) 
ADV.(A/S) : ANDRE VICENTIN FERREIRA ( 11146-B/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE TERRA ROXA 
ADV.(A/S) : JEAN CARLOS NERI ( 35192/ES , 414303/SP , 215852/

RJ , 48893/SC , 27064/PR ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE PONTA PORA 
ADV.(A/S) : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA ( 7602/MS ) 
ADV.(A/S)  :  JULIANA  MIRANDA  RODRIGUES  DA  CUNHA 

PASSARELLI ( 9047/MS ) 
ADV.(A/S) : GIOVANA DIAS ZAMPIERI DE OMENA ( 11354/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE PORTO MURTINHO/MS 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE ANASTÁCIO/MS 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE JUTI/MS 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE MARACAJU 
ADV.(A/S) : GIOVANA DIAS ZAMPIERI DE OMENA ( 11354/MS ) 
ADV.(A/S)  :  JULIANA  MIRANDA  RODRIGUES  DA  CUNHA 

PASSARELLI ( 9047/MS ) 
ADV.(A/S) : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA ( 7602/MS ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DE  TRABALHADORES  E 

TRABALHADORAS RURAIS DE CÁCERES-MT 
ADV.(A/S) : GABRIEL DARIO DE MATOS SILVA ( 65075/DF ) 
ADV.(A/S) : DIEGO VEDOVATTO ( 51951/DF ) 
ADV.(A/S) : EDEMIR HENRIQUE BATISTA ( 46554/DF ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE MIRANDA E BODOQUENA 
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO RURAL DO VALE DO RIO MIRANDA 
ADV.(A/S) : CARLOS FERNANDO DE SOUZA ( 2118/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE ABELARDO LUZ 
ADV.(A/S) : SERGIO DALBEN ( 6329/SC ) 
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO KOHL ( 85247/PR , 30897/SC ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE ITAMARAJU 
ADV.(A/S) : PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO ( 33957/ES , 29947/

BA ) 
ADV.(A/S)  :  LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA (  31883/ES , 

27586/BA , 103952 /MG ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

BARRETOS-SP 
ADV.(A/S) : IGOR MENDES BUENO ( 99021/RS ) 
ADV.(A/S) : FERNANDO HENRIQUE ALVES GONTIJO ( 237236/SP ) 
ADV.(A/S) : RODRIGO DE MEDEIROS SILVA ( 102235A/RS , 16193/

CE ) 
AM.  CURIAE.  :  SINDICATO  DOS  PRODUTORES  RURAIS  DE 

ANAURILÂNDIA-MS 
ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO GARCEZ COSTA ( 20974/MS ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO RURAL DE TACURU/MS 
ADV.(A/S) : LUANA RUIZ SILVA DE FIGUEIREDO ( 12509/MS ) 
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

ESTADO DA BAHIA ¿ FAEB 
ADV.(A/S) : CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO ( 8343/BA ) 
ADV.(A/S) : FERNANDA PEDREIRA FERNANDES ( 33242/BA ) 
ADV.(A/S) : AURELIO PIRES ( 1785/BA ) 
AM.  CURIAE.  :  ASSOCIAÇAO  DOS  PEQUENOS  PRODUTORES 

RURAIS DO ASSENTAMENTO TERRA NOVA 
ADV.(A/S) : DENISE CERIZE KOLLING ( 76412B/MG , 219048/SP ) 
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL - FARSUL 
ADV.(A/S) : NESTOR FERNANDO HEIN ( 16216/RS ) 
ADV.(A/S) : FREDERICO SCHULZ BUSS ( 47141/RS ) 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 646104
PROCEDÊNCIA: SÃO PAULO 
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S) : SINDICATO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA DO 

TIPO ARTESANAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIMPI 
ADV.(A/S)  :  JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA NETO (  69135/SP )  E 

OUTRO(A/S) 
RECDO.(A/S)  :  SINDICATO  DA  INDÚSTRIA  DE  INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS,  GÁS  HIDRÁULICAS  E  SANITÁRIAS  DO  ESTADO  DE  SÃO 
PAULO - SINDINSTALAÇÃO 

ADV.(A/S) : JOSÉ EDUARDO DUARTE SAAD ( 36634/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  FEDERAÇÃO  INTERESTADUAL  DOS 

PROFISSIONAIS DA QUÍMICA - FIQ 
ADV.(A/S) : ALZIRA DIAS SIROTA ROTBANDE ( 083154/SP ) 
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS PROMOTORES, REPOSITORES E 

DEMONSTRADORES DE MERCHANDISING DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) : LUCIANA GRECO MARIZ ( 150805/SP ) 
AM.  CURIAE.  :  CNTV  -  CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DOS 
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TRABALHADORES  NA INDÚSTRIA TÊXTIL,  COURO,  CALÇADOS  E  DO 
VESTUÁRIO DA CUT 

ADV.(A/S) : ROBERTA VERGUEIRO FIGUEIREDO ( 123423/SP ) 
AM. CURIAE. : UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT 
ADV.(A/S)  :  FRANCISCO  CANINDÉ  PEGADO  DO  NASCIMENTO 

( 20572/DF ) 
4.  SEGUNDOS  EMB.DECL.  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 

1010819
PROCEDÊNCIA: PARANÁ 
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES 
EMBTE.(S)  :  ROBERTO  WYPYCH  JUNIOR  (  09134/PR  )  E 

OUTRO(A/S) 
ADV.(A/S)  :  MARCOS  JORGE  CALDAS  PEREIRA (  02475/DF  , 

298527/SP ) 
EMBTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR ( 16275/DF ) 
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ( 167075 /MG , 

18958/DF , 2525/PI , 463101/SP ) 
EMBDO.(A/S)  :  INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E 

REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL ( 00000/DF ) 
INTDO.(A/S) : UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO 

TRABALHO - ABMT 
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBA FARIA ( 124045/RJ ) 
29.06.2022 - (quarta-feira) - Sessão Ordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
30.06.2022 - (quinta-feira) - Sessão Extraordinária - 14:00 
A sessão será composta por processos remanescentes
1º.07.2021 - (sexta-feira) - Sessão Extraordinária - 10:00 – Sessão 

será composta por processos remanescentes

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Carmen Lilian Oliveira de Souza

Assessora-Chefe do 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 3.798 (168)
ORIGEM : ADI - 135398 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ABRADEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA
ADV.(A/S) : LYCURGO LEITE NETO (01530/A/DF, 56455/GO, 19216-

A/MA, 018268/RJ)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS 

DE RODOVIAS - ABCR
ADV.(A/S) : LETÍCIA QUEIROZ DE ANDRADE (147544/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu, em parte, da ação 
direta, e, nessa extensão, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de 
atribuir  interpretação  conforme  à  Constituição  aos  arts.  1º  e  4º,  caput e 
parágrafo único, da Lei nº 13.516/2005, e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos 
do Estado de Santa Catarina, para afastar a incidência de tais normas em 
relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, nos termos 
do  voto  da  Relatora.  Falaram: pelo  interessado  Governador do Estado de 
Santa  Catarina,  o  Dr.  Fernando Filgueiras,  Procurador  do  Estado;  e,  pelo 
amicus  curiae,  o  Dr.  Cândido  da  Silva  Dinamarco.  Afirmou  suspeição  o 
Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.700 (169)
ORIGEM : ADI - 4700 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
“A qualquer Deputado” constante do  caput do artigo 101 da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.811 (170)
ORIGEM : ADI - 4811 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO (18958/DF, 

167075/MG, 2525/PI, 463101/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta para declarar inconstitucionais os arts. 62, XIII e XIV; 
91, § 3º; e 92, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do  voto  do  Relator.  Falou,  pelo  requerente,  a  Dra.  Bruna  Santos  Costa. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.237 (171)
ORIGEM : ADI - 5237 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO - 

ABRAMGE
ADV.(A/S) : NATHALIA CORREIA POMPEU (5126/PI, 298298/SP)
ADV.(A/S) : ANA PAULA GALO ALONSO (331718/SP)
ADV.(A/S) : LAIS SANTOS DE ABREU (394410/SP)
ADV.(A/S) : JANAINA CASTRO DE CARVALHO (14394/DF, 200485/

MG)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : FABIO DE OLIVEIRA CAMILLO (8090/MS)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação direta 
de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.272 (172)
ORIGEM : 6272 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, conheceu da ação direta e 
julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade 
do art. 72, XXVI, e da expressão “XXVI” contida no art. 80, II, ambos da Lei 
Complementar Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994, com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 57, de 5 de janeiro de 2004, do Estado de 
Pernambuco,  nos termos do voto da Relatora.  Plenário,  Sessão Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 6.497

(173)

ORIGEM : 6497 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 

AUTOGESTAO EM SAUDE.
ADV.(A/S) : JOSE LUIZ TORO DA SILVA (110493/RJ, 76996/SP)
ADV.(A/S) : VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (A1656/AM, 

141933/RJ, 181164/SP)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o exame da liminar 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=6497&codigoClasse=555
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=6497&codigoClasse=555
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=6272&codigoClasse=504
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=5237&codigoClasse=504
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=4811&codigoClasse=504
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=4700&codigoClasse=504
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=3798&codigoClasse=504


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 48  

em  julgamento  de  mérito,  conheceu  da  presente  ação  direta  e  julgou 
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade,  in totum, da Lei 
11.756/2020 do Estado da Paraíba, nos termos do voto da Relatora. Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 
67

(174)

ORIGEM : 67 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADV.(A/S) : RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA (11589/PB, 

44764/PE, 236746/RJ) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA (OAB 206/PB)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  conheceu  do  agravo 
regimental  e,  no  mérito,  negou-lhe  provimento,  nos  termos  do  voto  da 
Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.158

(175)

ORIGEM : 6158 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
EMBDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
EMBDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE
ADV.(A/S) : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA (19309/CE, 

51599/DF, 43637/PE)
ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (45225-A/CE, 

48750/DF, 1404 - A/RN)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY 

(38672/DF, 095573/RJ)
AM. CURIAE. : ESTADO DO ACRE
ADV.(A/S) : FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIREDO MELO (2812/

AC)
AM. CURIAE. : ESTADO DE ALAGOAS
ADV.(A/S) : GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO (40008/DF, 27316/

PE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAPÁ
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STARLING PEIXOTO (40135/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAZONAS
ADV.(A/S) : RICARDO ANTONIO REZENDE DE JESUS (17303/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : LUIZ PAULO ROMANO (14303/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO CEARÁ
ADV.(A/S) : LUDIANA CARLA BRAGA FACANHA ROCHA (16003/CE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADV.(A/S) : ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS (26784/DF, 4150/ES)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : MELISSA ANDREA LINS PELIZ (19366/GO)
AM. CURIAE. : ESTADO DO MARANHÃO
ADV.(A/S) : RICARDO DE LIMA SELLOS (8386/MA)
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO
ADV.(A/S) : LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO (62177/DF, 16309/B/

MT)
AM. CURIAE. : ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : ULISSES SCHWARZ VIANA (30991/DF, 5343/MS)
AM. CURIAE. : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : VANESSA SARAIVA DE ABREU (64559/MG)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA (53464/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DA PARAIBA
ADV.(A/S) : MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO (14646/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARANA
ADV.(A/S) : JORGE HAROLDO MARTINS (56169/PR)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : SERGIO AUGUSTO SANTANA SILVA (25097/DF, 15836/

PE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PIAUÍ
ADV.(A/S) : MARCIA MARIA MACEDO FRANCO (2802/PI)
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : DANIELA ALLAM GIACOMET (14740/)
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (45225-A/CE, 
48750/DF, 1404 - A/RN)

AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S) : GUILHERME GONZALES REAL (76964/RS)
AM. CURIAE. : ESTADO DE RONDÔNIA
ADV.(A/S) : EDER LUIZ GUARNIERI (398-B/RO)
AM. CURIAE. : ESTADO DE RORAIMA
ADV.(A/S) : MARCELO DE SA MENDES (43889/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADV.(A/S) : FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA (53481/DF, 

26054/SC)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SERGIPE
ADV.(A/S) : ANDRE LUIS SANTOS MEIRA (25297/DF, 01850/PE, 

220349/RJ, 423A/SE, 430296/SP)
AM. CURIAE. : ESTADO DO TOCANTINS
ADV.(A/S) : FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA (18487/DF, 

4098-A/TO)
AM. CURIAE. : DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : RENATA MARINHO OREILLY LIMA (20074/DF)

Decisão:  Após  os  votos  dos  Ministros  Rosa  Weber  (Relatora), 
Alexandre  de  Moraes  e  Cármen  Lúcia,  que  conheciam  dos  embargos  de 
declaração  e  os  rejeitavam,  pediu  vista  dos  autos  o  Ministro  Dias  Toffoli. 
Plenário, Sessão Virtual de 5.11.2021 a 12.11.2021.

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  conheceu  dos  embargos  de 
declaração  e  os  rejeitou,  nos  termos  do  voto  da  Relatora,  vencidos  os 
Ministros Dias Toffoli e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 
a 13.12.2021.

ACÓRDÃOS

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 59 (176)
ORIGEM : 59 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTIC E 
OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (34238/DF, 
96073/RJ, 417250/SP) E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
ADV.(A/S) : EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF)
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (31546/DF)
ADV.(A/S) : THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO 

(18121/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBÁ (124045/RJ)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA (22356/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE RÁDIO E 

TELEVISÃO - FENAERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (DF58607/DF)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/

DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 

122128/RJ, 424218/SP)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações 
orais, o julgamento foi suspenso. Falaram:  pelas requerentes, o Dr. Cláudio 
Pereira  de  Souza  Neto;  pelo  amicus  curiae Associação  Brasileira  do 
Agronegócio  –  ABAG,  a  Dra.  Carolina  Tupinambá;  pelo  amicus  curiae 
Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão – FENAERT, a Dra. 
Alice Bernardo Voronoff de Medeiros; pelo amicus curiae Conselho Federal da 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  CFOAB,  o  Dr.  Cezar  Britto;  e,  pelo 
interessado Presidente da República, o Ministro José Levi  Mello do Amaral 
Júnior,  Advogado-Geral  da  União.  Impedido  o  Ministro  Luiz  Fux.  Ausente, 
justificadamente,  o  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Ministro  Dias 
Toffoli.  Plenário,  12.08.2020  (Sessão  realizada  inteiramente  por 
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Gilmar  Mendes  (Relator),  que 
julgava parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade, 
para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 
899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de 
considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial 
e  à  correção  dos  depósitos  recursais  em  contas  judiciais  na  Justiça  do 
Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os 
mesmos  índices  de  correção  monetária  e  de  juros  que  vigentes  para  as 
condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase 
pré-judicial  e,  a  partir  da citação,  a incidência  da taxa  SELIC (art.  406 do 
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Código  Civil),  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausentes,  justificadamente,  o 
Ministro  Luiz  Fux,  impedido  neste  julgamento,  e,  por  motivo  de  licença 
médica,  o  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Ministro  Dias  Toffoli. 
Plenário,  26.08.2020  (Sessão realizada inteiramente por  videoconferência - 
Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto 
Barroso  e  Cármen  Lúcia,  que  acompanhavam  o  Ministro  Gilmar  Mendes 
(Relator); e dos votos divergentes dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, 
Ricardo  Lewandowski  e  Marco  Aurélio,  que  julgavam  integralmente 
improcedente  o  pedido,  pediu  vista  dos  autos  o  Ministro  Dias  Toffoli 
(Presidente). Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, impedido neste 
julgamento,  e,  por  motivo  de  licença  médica,  o  Ministro  Celso  de  Mello. 
Plenário,  27.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por  videoconferência - 
Resolução 672/2020/STF). 

Decisão: O Tribunal, por maioria,  julgou parcialmente procedente a 
ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e 
ao  art.  899,  §  4º,  da  CLT,  na  redação  dada pela Lei  13.467  de  2017,  no 
sentido  de  considerar  que  à  atualização  dos  créditos  decorrentes  de 
condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais 
na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução 
legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes 
para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na 
fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do 
Código Civil),  nos termos do voto do Relator,  vencidos os Ministros Edson 
Fachin,  Rosa  Weber,  Ricardo  Lewandowski  e  Marco  Aurélio.  Por  fim,  por 
maioria,  modulou  os  efeitos  da  decisão,  ao  entendimento  de  que  (i)  são 
reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso 
ou  em  nova  demanda,  incluindo  ação  rescisória)  todos  os  pagamentos 
realizados utilizando  a TR (IPCA-E ou qualquer  outro  índice),  no tempo e 
modo  oportunos  (de  forma  extrajudicial  ou  judicial,  inclusive  depósitos 
judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e  executadas  as  sentenças  transitadas  em  julgado  que  expressamente 
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês;  (ii)  os  processos  em  curso  que  estejam 
sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com 
ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma 
retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação 
futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao 
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) 
e  (iii)  igualmente,  ao  acórdão  formalizado  pelo  Supremo sobre  a  questão 
dever-se-á  aplicar  eficácia  erga  omnes e  efeito  vinculante,  no  sentido  de 
atingir  aqueles  feitos  já  transitados  em  julgado  desde  que  sem  qualquer 
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os  critérios 
legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não 
modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). 
Presidiu  o  julgamento  a  Ministra  Rosa  Weber  (Vice-Presidente).  Plenário, 
18.12.2020  (Sessão  realizada  por  videoconferência  -  Resolução 
672/2020/STF).

Ações  diretas  de  inconstitucionalidade  e  ações  declaratórias  de 
constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada 
pela Lei  13. 467, de 2017. Art.  39,  caput e §1º,  da Lei  8.177 de 1991.  3. 
Constitucionalidade  dos  índices  de  correção  dos  depósitos  recurais  e  dos 
débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e 
tabelamento  de  juros.  Institucionalização  da  Taxa  Referencial  –  TR  como 
política  de  desindexação  da  economia.  Combate  histórico  a  processos 
inflacionários.  Risco  de  constitucionalização  de  normas  financeiras  e  do 
sistema  monetário  nacional.  5. TR  como  índice  de  correção  monetária. 
Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, 
até  que  sobrevenha  solução  legislativa,  dos  mesmos  índices  de  correção 
monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em 
geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas 
de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas 
parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição 
ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, 
de 2017.  8. Modulação de efeitos. 

EMB.DECL. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 59

(177)

ORIGEM : 59 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
EMBTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO (7077/DF)
INTDO.(A/S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTIC E 
OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (34238/DF, 
96073/RJ, 417250/SP) E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
ADV.(A/S) : EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF)
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (31546/DF)
ADV.(A/S) : THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO 

(18121/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBÁ (124045/RJ)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE RÁDIO E 

TELEVISÃO - FENAERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (DF58607/DF)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 

122128/RJ, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/

DF, 139858/RJ)

Decisão:  (ED) O  Tribunal,  por  unanimidade,  não  conheceu  dos 
embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de 
declaração  opostos  pela  ANAMATRA,  mas  acolheu,  parcialmente,  os 
embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro 
material  constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de 
modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do 
ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, 
sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Impedido o 
Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário,  Sessão  Virtual  de  15.10.2021  a 
22.10.2021.

Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. 
Ilegitimidade recursal de  amicus curiae nas ações de controle concentrado. 
Precedentes. 3.  Embargos de Declaração não conhecidos. 4.  Erro material 
apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. 
Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para 
sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição 
no  acórdão  embargado.  Tentativa  de  rediscussão  do  mérito  das  ações. 
Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito 
das  ações  embargadas.  Desnecessidade  de  rediscussão.  8.  Embargos  de 
declaração conhecidos e rejeitados.

SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 59

(178)

ORIGEM : 59 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTIC E 
OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (34238/DF, 
96073/RJ, 417250/SP) E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
ADV.(A/S) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
ADV.(A/S) : EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF)
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (31546/DF)
ADV.(A/S) : THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO 

(18121/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBÁ (124045/RJ)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA (22356/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE RÁDIO E 

TELEVISÃO - FENAERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (DF58607/DF)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 

122128/RJ, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/

DF, 139858/RJ)

Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, não conheceu 
dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos 
de  declaração  opostos  pela  ANAMATRA,  mas  acolheu,  parcialmente,  os 
embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro 
material  constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de 
modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do 
ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, 
sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Impedido o 
Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário,  Sessão  Virtual  de  15.10.2021  a 
22.10.2021.

Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
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5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. 
Ilegitimidade recursal de  amicus curiae nas ações de controle concentrado. 
Precedentes. 3.  Embargos de Declaração não conhecidos. 4.  Erro material 
apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. 
Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para 
sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição 
no  acórdão  embargado.  Tentativa  de  rediscussão  do  mérito  das  ações. 
Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito 
das  ações  embargadas.  Desnecessidade  de  rediscussão.  8.  Embargos  de 
declaração conhecidos e rejeitados.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

SECRETÁRIA

 Decisões 
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(PUBLICAÇÃO DETERMINADA PELA LEI Nº 9.882, DE 03.12.1999)

JULGAMENTOS

AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 882

(179)

ORIGEM : 882 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS 

EXPORTADORAS DE CARNES - ABIEC E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ALEXANDRA PAGLIA (33096/SC)
ADV.(A/S) : RONEI DANIELLI (10706/SC)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Plenário,  Sessão  Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 888

(180)

ORIGEM : 888 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE 

OLEOS VEGETAIS
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 

374576/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Plenário,  Sessão  Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 474

(181)

ORIGEM : 474 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO (63551/DF, 

73032/RJ) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
AM. CURIAE. : UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : HENRIQUE COUTO DA NOBREGA (99056/)
AM. CURIAE. : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT
ADV.(A/S) : MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (62818/RJ) E 

OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  (Relatora),  que 
assentava o prejuízo da presente arguição, de modo a extinguir o processo 
sem resolução do mérito, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 488

(182)

ORIGEM : 488 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE

ADV.(A/S) : ALESSANDRO INACIO MORAIS (26951/GO) E 
OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE 

RODOVIAS URBANAS - SINCROD
ADV.(A/S) : CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (1713/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES URBANOS - NTU
ADV.(A/S) : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH 

(4708/AC, 26966/DF, 200706/MG, 18407/A/MT, 
56927/PR, 212740/RJ, 5536/RO, 633-A/RR, 396605/SP)

ADV.(A/S) : MUDROVITSCH ADVOGADOS,  OAB/DF N. 2037/12
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO 

TRABALHO - ABMT
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBA FARIA (124045/RJ)
ADV.(A/S) : NAYARA MARIA MELERO FALCAO (362365/SP)

Decisão:  Após  os  votos  dos  Ministros  Rosa  Weber  (Relatora)  e 
Alexandre de Moraes, que, forte nos arts. 1º, caput e parágrafo único, I; 3º, V; 
e  4º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.882/1999,  não  conheciam  desta  arguição  de 
descumprimento de preceito  fundamental,  pediu vista  dos autos o Ministro 
Gilmar  Mendes.  Falou,  pela  requerente,  a  Dra.  Adriana  Mendonça  Silva. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 747

(183)

ORIGEM : 747 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 

30746/ES, 428274/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 

CONAMA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
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AM. CURIAE. : PARTIDO VERDE
ADV.(A/S) : VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP)
ADV.(A/S) : MARIA MARTA DE OLIVEIRA (58880/SP)
ADV.(A/S) : FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA 

(40863/DF, 45896/PR)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS
ADV.(A/S) : PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS (031636/RJ, 

180272/SP)
ADV.(A/S) : JOAO THEOTONIO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR 

(072960/RJ)
ADV.(A/S) : JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA (076277/RJ)
ADV.(A/S) : PAULO DE BESSA ANTUNES (035719/RJ, 231294/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE
AM. CURIAE. : REDE NACIONAL PRO-UNIDADES DE CONSERVACAO
ADV.(A/S) : VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA (313405/SP)
ADV.(A/S) : DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO (83651/PR)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (22940/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 

374576/SP)
ADV.(A/S) : TACIANA MACHADO DE BASTOS (30385/DF, 

45189/RS)
AM. CURIAE. : CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO
AM. CURIAE. : AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - 
SECOVI

ADV.(A/S) : MARCELO TERRA (19242/DF, 53205/SP)
ADV.(A/S) : MARCOS ANDRE BRUXEL SAES (165024/RJ, 

20864/SC, 437731/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : LEONARDO ESTRELA BORGES (87164/MG)
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 

091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE 

ENERGIA ELETRICA - ABCE
ADV.(A/S) : WERNER GRAU NETO (02202/A/DF, 109705/RJ, 

120564/SP)
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
ADV.(A/S) : CLARA AMOROSO DE ANDRADE (427424/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a arguição 
de  descumprimento  de  preceito  fundamental  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020,  com a imediata 
restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 
302/2002 e 303/2002, como já definido na medida cautelar implementada, nos 
termos do voto da Relatora. Falaram: pelo requerente, o Dr. Miguel Novaes; 
pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de 
Arruda, Advogada da União; pelo amicus curiae Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo amicus curiae 
Confederação Nacional da Indústria -  CNI,  o Dr.  Leonardo Estrela Borges; 
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica 
– ABCE, Dr. Werner Grau Neto; e, pelos  amici curiae Associação Brasileira 
dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e Rede Nacional Pro-
Unidades  de  Conservação,  a  Dra.  Vivian  Maria  Pereira  Ferreira.  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 749

(184)

ORIGEM : 749 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : BRUNO LUNARDI GONCALVES (62880/DF) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 

CONAMA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : PARTIDO VERDE
ADV.(A/S) : VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE
AM. CURIAE. : REDE NACIONAL PRO-UNIDADES DE CONSERVACAO
ADV.(A/S) : VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA (313405/SP)
ADV.(A/S) : DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO (83651/PR)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (22940/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 

374576/SP)
ADV.(A/S) : TACIANA MACHADO DE BASTOS (30385/DF, 

45189/RS)
AM. CURIAE. : CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO
AM. CURIAE. : AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - 
SECOVI

ADV.(A/S) : MARCELO TERRA (19242/DF, 53205/SP)
ADV.(A/S) : MARCOS ANDRE BRUXEL SAES (165024/RJ, 

20864/SC, 437731/SP)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DO CIMENTO
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : LEONARDO ESTRELA BORGES (87164/MG)
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 

091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA-ABCE
ADV.(A/S) : WERNER GRAU NETO (02202/A/DF, 109705/RJ, 

120564/SP)
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
ADV.(A/S) : CLARA AMOROSO DE ANDRADE (427424/SP)

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  parcialmente 
procedente  a  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  para 
declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a 
imediata restauração  da  vigência  e  eficácia  das  Resoluções  CONAMA nºs 
284/2001,  302/2002  e  303/2002,  como  já  definido  na  medida  cautelar 
implementada,  e  julgou  improcedente o pedido de  inconstitucionalidade da 
Resolução  CONAMA nº  499/2020.  Tudo  nos  termos  do  voto  da  Relatora. 
Falaram: pelo requerente, o Dr. Allan Del Cistia Mello; pela Advocacia-Geral 
da União, a Dra. Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda, Advogada da 
União; pelo amicus curiae Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o 
Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo amicus curiae Confederação Nacional 
da Indústria,  o  Dr.  Leonardo Estrela  Borges;  pelos  amici  curie Associação 
Brasileira de Companhias de Energia Elétrica - ABCE e Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento - SNIC, o Dr. Werner Grau Neto; e, pelos  amici curiae 
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e 
Rede Nacional  Pro-Unidades de Conservação,  a Dra. Vivian Maria Pereira 
Ferreira. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

SECRETÁRIA

PAUTA DE JULGAMENTOS

PAUTA Nº 187/2021 - Elaborada nos termos do art. 935 do Código de 
Processo  Civil  e  do  art.  83  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal 
Federal, para julgamento do(s) processo(s) abaixo relacionado(s):

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.131 (185)
ORIGEM : 3131 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Atos Administrativos

AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.090 (186)
ORIGEM : 3090 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
AGTE.(S) : ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
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Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Atos Administrativos

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 913

(187)

ORIGEM : 913 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : ALLAN DEL CISTIA MELLO (68789/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Controle de Constitucionalidade

EMB.DECL. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.988 (188)
ORIGEM : 2988 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
INTDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Matéria:
DIREITO TRIBUTÁRIO
Contribuições
Contribuições Previdenciárias

EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.850 (189)
ORIGEM : 2850 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : AMATRA 13 - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO 

TRABALHO DA 13ª REGIÃO
ADV.(A/S) : RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA (11589/PB, 

44764/PE, 236746/RJ)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Servidor Público Civil
Sistema Remuneratório e Benefícios

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Carmen Lilian Oliveira de Souza

Assessora-Chefe do Plenário

SESSÃO VIRTUAL

Ata da 40ª (quadragésima) sessão virtual  do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, realizada no período de 3 a 13 de dezembro de 2021.

Composição:  Ministros  Luiz  Fux  (Presidente),  Gilmar  Mendes, 
Ricardo  Lewandowski,  Cármen  Lúcia,  Dias  Toffoli,  Rosa  Weber,  Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Assessora-Chefe do Plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza.

JULGAMENTOS

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.455 (190)
ORIGEM : 3455 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  parcialmente 
procedentes os pedidos formulados na ação para: a) declarar prescritas as 
parcelas relativas ao ressarcimento dos repasses anteriores a 16.12.2015, por 

força  do  art.  1º  do  Decreto  20.910/1932;  b)  determinar  que,  até  que  seja 
criado  o  Fundo  de  Saúde  de  cada  Corporação  Militar  do  Distrito  Federal 
(PMDF e CBMDF), os valores referentes aos descontos dos militares distritais 
para o custeio de seus serviços de saúde, na forma do art. 28, II e III, c/c o art.  
33 da Lei  Federal  10.486/2002, permaneçam em rubrica própria  no FCDF, 
escriturados  de  forma  identificada  e  individualizada,  sendo  destinados 
específica e exclusivamente para o pagamento de despesas associadas à 
assistência  médico-hospitalar,  odontológica,  psicológica  e  social  dos 
integrantes  das  respectivas  Corporações  e  seus  dependentes;  c)  que  os 
valores referidos no item anterior, previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da 
Lei Federal 10.486/2002, aí incluídos eventuais superávits anuais e excessos 
de arrecadação, não sejam considerados para o cálculo do aporte anual feito 
pela União no FCDF, nos termos do art. 2º da Lei Federal 10.633/2002; d) 
determinar o ressarcimento, pela via do precatório, com posterior alocação, na 
rubrica escriturada de forma individualizada, dos montantes que deixaram de 
ser aportados no Fundo Constitucional em face da indevida utilização, bem 
como  de  eventuais  superávits ocorridos  no  cálculo  do  valor  anualmente 
devido ao Fundo pela União Federal, dos descontos obrigatórios dos militares 
ocorridos na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002, 
desde 17.12.2015 até a implementação da tutela de urgência destes autos; e) 
declarar  prejudicados  os  agravos  interpostos  por  ambas  as  partes;  e  f) 
condenar a União a pagar R$ 10.815,20 (dez mil, oitocentos e quinze reais e 
vinte centavos), a título de honorários de sucumbência aos procuradores do 
Distrito Federal.  Tudo nos termos do voto do Relator.  Falou, pela ré, o Dr. 
Thiago Carvalho Barreto Leite, Advogado da União. Plenário, Sessão Virtual 
de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.798 (191)
ORIGEM : ADI - 135398 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ABRADEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA
ADV.(A/S) : LYCURGO LEITE NETO (01530/A/DF, 56455/GO, 19216-

A/MA, 018268/RJ)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS 

DE RODOVIAS - ABCR
ADV.(A/S) : LETÍCIA QUEIROZ DE ANDRADE (147544/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu, em parte, da ação 
direta, e, nessa extensão, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de 
atribuir  interpretação  conforme  à  Constituição  aos  arts.  1º  e  4º,  caput e 
parágrafo único, da Lei nº 13.516/2005, e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos 
do Estado de Santa Catarina, para afastar a incidência de tais normas em 
relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, nos termos 
do voto da Relatora.  Falaram:  pelo  interessado Governador  do  Estado  de 
Santa  Catarina,  o  Dr.  Fernando  Filgueiras,  Procurador  do  Estado;  e,  pelo 
amicus  curiae,  o  Dr.  Cândido  da  Silva  Dinamarco.  Afirmou  suspeição  o 
Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.700 (192)
ORIGEM : ADI - 4700 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
“A qualquer Deputado” constante do  caput do artigo 101 da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.811 (193)
ORIGEM : ADI - 4811 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REQTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO (18958/DF, 

167075/MG, 2525/PI, 463101/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta para declarar inconstitucionais os arts. 62, XIII e XIV; 
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91, § 3º; e 92, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do  voto  do  Relator.  Falou,  pelo  requerente,  a  Dra.  Bruna  Santos  Costa. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.237 (194)
ORIGEM : ADI - 5237 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO - 

ABRAMGE
ADV.(A/S) : NATHALIA CORREIA POMPEU (5126/PI, 298298/SP)
ADV.(A/S) : ANA PAULA GALO ALONSO (331718/SP)
ADV.(A/S) : LAIS SANTOS DE ABREU (394410/SP)
ADV.(A/S) : JANAINA CASTRO DE CARVALHO (14394/DF, 200485/

MG)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : FABIO DE OLIVEIRA CAMILLO (8090/MS)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação direta 
de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora. Plenário,  Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.272 (195)
ORIGEM : 6272 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  O Tribunal,  por unanimidade, conheceu da ação direta e 
julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade 
do art. 72, XXVI, e da expressão “XXVI” contida no art. 80, II, ambos da Lei 
Complementar Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994, com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 57, de 5 de janeiro de 2004, do Estado de 
Pernambuco,  nos termos do voto da Relatora.  Plenário,  Sessão Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 6.497

(196)

ORIGEM : 6497 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 

AUTOGESTAO EM SAUDE.
ADV.(A/S) : JOSE LUIZ TORO DA SILVA (110493/RJ, 76996/SP)
ADV.(A/S) : VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (A1656/AM, 

141933/RJ, 181164/SP)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o exame da liminar 
em  julgamento  de  mérito,  conheceu  da  presente  ação  direta  e  julgou 
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade,  in totum, da Lei 
11.756/2020 do Estado da Paraíba, nos termos do voto da Relatora. Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 
67

(197)

ORIGEM : 67 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADV.(A/S) : RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA (11589/PB, 

44764/PE, 236746/RJ) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA (OAB 206/PB)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  conheceu  do  agravo 
regimental  e,  no  mérito,  negou-lhe  provimento,  nos  termos  do  voto  da 
Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 770.589

(198)

ORIGEM : 002021462 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ARTHUR DE ASSIS COSTA
ADV.(A/S) : VALTERLUCIO GOMES VIEIRA BORGES (141019/RJ)
ADV.(A/S) : ARTHUR DE ASSIS COSTA (231877/RJ)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
interno, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 
a 13.12.2021.

AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.328.980

(199)

ORIGEM : 00072352720148260196 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : EDMAR LEITE FERREIRA
ADV.(A/S) : WILLIAM DE SOUZA FERNANDES (426473/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental e determinou à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em 
julgado do acórdão embargado e providencie a baixa imediata dos autos à 
origem, independentemente de publicação,  nos termos do voto do Relator. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.018 (200)
ORIGEM : 38018 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL - 

IARA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : HUMBERTO ADAMI SANTOS JUNIOR (000830/RJ)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE ANGOLA NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE CABO VERDE NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE GUINÉ-BISSAU NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE GUINÉ EQUATORIAL NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE NO BRASIL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : EMBAIXADOR DO TIMOR LESTE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES 

NEGROS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : FEDERAÇÃO NACIONAL QUILOMBOLA (FENAQ)
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
LIT.PAS. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental e condenou os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por 
cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do 
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Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.175 (201)
ORIGEM : 50175 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA.
ADV.(A/S) : GUSTAVO NYGAARD (67034/BA, 19030/DF, 166315/RJ, 

29023/RS, 25372/SC, 211016/SP)
AGDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO
INTDO.(A/S) : SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos termos do voto do Relator. Falou, pela agravante, o Dr. Rafael Mallmann. 
Impedido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 
13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.318.902

(202)

ORIGEM : REsp  - 1811953 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
ADV.(A/S) : GABRIEL TEIXEIRA ALVES (373779/SP)
ADV.(A/S) : FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI 

(58866/DF, 176848/MG, 095237/RJ, 321754/SP)
ADV.(A/S) : ERIC CERANTE PESTRE (103840/RJ, 414488/SP)
AGDO.(A/S) : ALESSANDRO NICOLI
AGDO.(A/S) : ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
AGDO.(A/S) : NICOLI AGRO LTDA  - ME
ADV.(A/S) : EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (21019-A/MS, 

7680/O/MT, 9100/RO, 40526/SC)
ADV.(A/S) : EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (46882/GO, 

21020-A/MS, 5222/O/MT, 9099/RO, 49071/SC, 
266539/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa 
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux 
(Presidente). Impedidos os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.931

(203)

ORIGEM : 00421115720218217000 - TJRS - RS - 2ª TURMA 
RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE HUMAITA
ADV.(A/S) : GLADIMIR CHIELE (41290/RS)
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE HUMAITA
AGDO.(A/S) : MOACIR FOLIATTI
ADV.(A/S) : EVERSON BAMBERG (43763B/RS)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.311

(204)

ORIGEM : 00073984420154058100 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SERGIO MIRANDA FILHO
ADV.(A/S) : LEONARDO GONCALVES SANTANA BORGES (21356-

B/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : SERGIO MIRANDA
ADV.(A/S) : LEONARDO GONCALVES SANTANA BORGES (21356-

B/CE)

Decisão:  (AgR) O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente). 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.347.311

(205)

ORIGEM : 00073984420154058100 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SERGIO MIRANDA
ADV.(A/S) : LEONARDO GONCALVES SANTANA BORGES (21356-

B/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : SERGIO MIRANDA FILHO
ADV.(A/S) : LEONARDO GONCALVES SANTANA BORGES (21356-

B/CE)

Decisão:  (AgR-segundo)  O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou 
provimento  ao  agravo,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.574

(206)

ORIGEM : 07212215120188070016 - TJDFT - 3ª TURMA 
RECURSAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : CLECIO HENRIQUE LIMEIRA
ADV.(A/S) : GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA (409102/SP)
AGDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo, com 
imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor  atualizado da causa 
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.671

(207)

ORIGEM : 00965709520108080035 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MAURÍCIO DUARTE PAULA DE SOUZA
AGTE.(S) : KATIA DO NASCIMENTO CONSTANCIO
ADV.(A/S) : OSLY DA SILVA FERREIRA NETO (13449/ES)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
prejudicada a petição nº 99.030/2021, nos termos do voto do Relator, Ministro 
Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 474

(208)

ORIGEM : 474 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO (63551/DF, 

73032/RJ) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
AM. CURIAE. : UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : HENRIQUE COUTO DA NOBREGA (99056/)
AM. CURIAE. : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT
ADV.(A/S) : MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (62818/RJ) E 

OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  (Relatora),  que 
assentava o prejuízo da presente arguição, de modo a extinguir o processo 
sem resolução do mérito, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 488

(209)

ORIGEM : 488 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE
ADV.(A/S) : ALESSANDRO INACIO MORAIS (26951/GO) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
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ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE 

RODOVIAS URBANAS - SINCROD
ADV.(A/S) : CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (1713/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES URBANOS - NTU
ADV.(A/S) : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH 

(4708/AC, 26966/DF, 200706/MG, 18407/A/MT, 
56927/PR, 212740/RJ, 5536/RO, 633-A/RR, 396605/SP)

ADV.(A/S) : MUDROVITSCH ADVOGADOS,  OAB/DF N. 2037/12
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS DO 

TRABALHO - ABMT
ADV.(A/S) : CAROLINA TUPINAMBA FARIA (124045/RJ)
ADV.(A/S) : NAYARA MARIA MELERO FALCAO (362365/SP)

Decisão:  Após  os  votos  dos  Ministros  Rosa  Weber  (Relatora)  e 
Alexandre de Moraes, que, forte nos arts. 1º, caput e parágrafo único, I; 3º, V; 
e  4º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.882/1999,  não  conheciam  desta  arguição  de 
descumprimento de preceito  fundamental,  pediu vista  dos autos o Ministro 
Gilmar  Mendes.  Falou,  pela  requerente,  a  Dra.  Adriana  Mendonça  Silva. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 747

(210)

ORIGEM : 747 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 

30746/ES, 428274/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 

CONAMA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : PARTIDO VERDE
ADV.(A/S) : VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP)
ADV.(A/S) : MARIA MARTA DE OLIVEIRA (58880/SP)
ADV.(A/S) : FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA 

(40863/DF, 45896/PR)

AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS
ADV.(A/S) : PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS (031636/RJ, 

180272/SP)
ADV.(A/S) : JOAO THEOTONIO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR 

(072960/RJ)
ADV.(A/S) : JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA (076277/RJ)
ADV.(A/S) : PAULO DE BESSA ANTUNES (035719/RJ, 231294/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE
AM. CURIAE. : REDE NACIONAL PRO-UNIDADES DE CONSERVACAO
ADV.(A/S) : VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA (313405/SP)
ADV.(A/S) : DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO (83651/PR)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (22940/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 

374576/SP)
ADV.(A/S) : TACIANA MACHADO DE BASTOS (30385/DF, 

45189/RS)
AM. CURIAE. : CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO
AM. CURIAE. : AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - 
SECOVI

ADV.(A/S) : MARCELO TERRA (19242/DF, 53205/SP)
ADV.(A/S) : MARCOS ANDRE BRUXEL SAES (165024/RJ, 

20864/SC, 437731/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : LEONARDO ESTRELA BORGES (87164/MG)
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 

091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE 

ENERGIA ELETRICA - ABCE
ADV.(A/S) : WERNER GRAU NETO (02202/A/DF, 109705/RJ, 

120564/SP)
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
ADV.(A/S) : CLARA AMOROSO DE ANDRADE (427424/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a arguição 
de  descumprimento  de  preceito  fundamental  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata 
restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 
302/2002 e 303/2002, como já definido na medida cautelar implementada, nos 
termos do voto da Relatora. Falaram: pelo requerente, o Dr. Miguel Novaes; 
pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de 
Arruda, Advogada da União; pelo amicus curiae Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo amicus curiae 
Confederação Nacional  da Indústria  -  CNI,  o Dr.  Leonardo Estrela  Borges; 
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica 
– ABCE, Dr. Werner Grau Neto; e, pelos  amici curiae Associação Brasileira 
dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e Rede Nacional Pro-
Unidades  de  Conservação,  a  Dra.  Vivian  Maria  Pereira  Ferreira.  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 749

(211)

ORIGEM : 749 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : BRUNO LUNARDI GONCALVES (62880/DF) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 

CONAMA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : PARTIDO VERDE
ADV.(A/S) : VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 

MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE
AM. CURIAE. : REDE NACIONAL PRO-UNIDADES DE CONSERVACAO
ADV.(A/S) : VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA (313405/SP)
ADV.(A/S) : DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO (83651/PR)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (22940/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 

374576/SP)
ADV.(A/S) : TACIANA MACHADO DE BASTOS (30385/DF, 
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45189/RS)
AM. CURIAE. : CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO
AM. CURIAE. : AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO BRASIL
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - 
SECOVI

ADV.(A/S) : MARCELO TERRA (19242/DF, 53205/SP)
ADV.(A/S) : MARCOS ANDRE BRUXEL SAES (165024/RJ, 

20864/SC, 437731/SP)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DO CIMENTO
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : LEONARDO ESTRELA BORGES (87164/MG)
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 

091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA-ABCE
ADV.(A/S) : WERNER GRAU NETO (02202/A/DF, 109705/RJ, 

120564/SP)
ADV.(A/S) : CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
ADV.(A/S) : CLARA AMOROSO DE ANDRADE (427424/SP)

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  parcialmente 
procedente  a  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  para 
declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a 
imediata  restauração da vigência  e  eficácia  das Resoluções CONAMA nºs 
284/2001,  302/2002  e  303/2002,  como  já  definido  na  medida  cautelar 
implementada,  e  julgou improcedente  o pedido  de inconstitucionalidade  da 
Resolução  CONAMA nº  499/2020.  Tudo  nos  termos  do  voto  da  Relatora. 
Falaram: pelo requerente, o Dr. Allan Del Cistia Mello; pela Advocacia-Geral 
da União, a Dra. Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda, Advogada da 
União; pelo amicus curiae Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o 
Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo amicus curiae Confederação Nacional 
da  Indústria,  o  Dr.  Leonardo  Estrela  Borges;  pelos  amici  curie Associação 
Brasileira de Companhias de Energia Elétrica - ABCE e Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento - SNIC, o Dr. Werner Grau Neto; e, pelos  amici curiae 
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e 
Rede Nacional Pro-Unidades de Conservação, a Dra.  Vivian Maria  Pereira 
Ferreira. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.158

(212)

ORIGEM : 6158 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
EMBDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
EMBDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE
ADV.(A/S) : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA (19309/CE, 

51599/DF, 43637/PE)
ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (45225-A/CE, 

48750/DF, 1404 - A/RN)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - CFOAB
ADV.(A/S) : FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY 

(38672/DF, 095573/RJ)
AM. CURIAE. : ESTADO DO ACRE
ADV.(A/S) : FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIREDO MELO (2812/

AC)
AM. CURIAE. : ESTADO DE ALAGOAS
ADV.(A/S) : GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO (40008/DF, 27316/

PE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAPÁ
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STARLING PEIXOTO (40135/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO AMAZONAS
ADV.(A/S) : RICARDO ANTONIO REZENDE DE JESUS (17303/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : LUIZ PAULO ROMANO (14303/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO CEARÁ
ADV.(A/S) : LUDIANA CARLA BRAGA FACANHA ROCHA (16003/CE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADV.(A/S) : ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS (26784/DF, 4150/ES)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : MELISSA ANDREA LINS PELIZ (19366/GO)
AM. CURIAE. : ESTADO DO MARANHÃO
ADV.(A/S) : RICARDO DE LIMA SELLOS (8386/MA)
AM. CURIAE. : ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S) : LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO (62177/DF, 16309/B/
MT)

AM. CURIAE. : ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : ULISSES SCHWARZ VIANA (30991/DF, 5343/MS)
AM. CURIAE. : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : VANESSA SARAIVA DE ABREU (64559/MG)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA (53464/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DA PARAIBA
ADV.(A/S) : MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO (14646/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PARANA
ADV.(A/S) : JORGE HAROLDO MARTINS (56169/PR)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : SERGIO AUGUSTO SANTANA SILVA (25097/DF, 15836/

PE)
AM. CURIAE. : ESTADO DO PIAUÍ
ADV.(A/S) : MARCIA MARIA MACEDO FRANCO (2802/PI)
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : DANIELA ALLAM GIACOMET (14740/)
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (45225-A/CE, 

48750/DF, 1404 - A/RN)
AM. CURIAE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S) : GUILHERME GONZALES REAL (76964/RS)
AM. CURIAE. : ESTADO DE RONDÔNIA
ADV.(A/S) : EDER LUIZ GUARNIERI (398-B/RO)
AM. CURIAE. : ESTADO DE RORAIMA
ADV.(A/S) : MARCELO DE SA MENDES (43889/DF)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADV.(A/S) : FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA (53481/DF, 

26054/SC)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SERGIPE
ADV.(A/S) : ANDRE LUIS SANTOS MEIRA (25297/DF, 01850/PE, 

220349/RJ, 423A/SE, 430296/SP)
AM. CURIAE. : ESTADO DO TOCANTINS
ADV.(A/S) : FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA (18487/DF, 

4098-A/TO)
AM. CURIAE. : DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : RENATA MARINHO OREILLY LIMA (20074/DF)

Decisão:  Após  os  votos  dos  Ministros  Rosa  Weber  (Relatora), 
Alexandre  de  Moraes  e  Cármen  Lúcia,  que  conheciam  dos  embargos  de 
declaração  e  os  rejeitavam,  pediu  vista  dos  autos  o  Ministro  Dias  Toffoli. 
Plenário, Sessão Virtual de 5.11.2021 a 12.11.2021.

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  conheceu  dos  embargos  de 
declaração  e  os  rejeitou,  nos  termos  do  voto  da  Relatora,  vencidos  os 
Ministros Dias Toffoli e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 
a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DIV. NO 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.289.257

(213)

ORIGEM : 10062651220188260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA.
ADV.(A/S) : GUSTAVO NYGAARD (67034/BA, 19030/DF, 166315/RJ, 

29023/RS, 25372/SC, 211016/SP)
EMBDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos 
de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado do acórdão 
ora embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente 
de publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
863.563

(214)

ORIGEM : AC - 200834000370103 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIAO

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS - AAM
ADV.(A/S) : GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO 

(28493/DF) E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Plenário,  Sessão  Virtual  de 
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3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.339.233

(215)

ORIGEM : 10016234720168260576 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : SILVANA NUNES FELIX
ADV.(A/S) : SILVANA NUNES FELIX (122432/SP)
EMBDO.(A/S) : EDMUR PRADELA
EMBDO.(A/S) : ROSANA RODRIGUES DE AMORIM
ADV.(A/S) : EVANDRO CARLOS DE SIQUEIRA (317811/SP)
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou  provimento  aos 
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator,  Ministro Luiz Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.316.800

(216)

ORIGEM : REsp  - 1859574 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : EDSON ROSEMAR DA SILVA (43435/PR, 38268-A/SC)
ADV.(A/S) : JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA (14097/DF, 

92618A/RS)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou  provimento  aos 
embargos de declaração,  condenou a parte  embargante ao pagamento de 
multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, 
do  Código  de  Processo  Civil)  e  determinou  a  certificação  do  trânsito  em 
julgado  nesta  data,  com  a  consequente  baixa  imediata  dos  autos, 
independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator, 
Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário,  Sessão  Virtual  de  3.12.2021  a 
13.12.2021.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 970.821 (217)
ORIGEM : 04011400002911 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : JEFFERSON SCHNEIDER DE BARROS & CIA LTDA - 

ME
ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO FELDMANN (59002/RS)
EMBDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, FISCAL E PROTECAO 
AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE - ABAPLAT

ADV.(A/S) : LEONARDO BRAUNE E OUTRO(S) (RJ123255/)
AM. CURIAE. : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE 

SERVICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S) : RAFAEL PANDOLFO (39171/RS)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou ambos os embargos 
de declaração, não provendo o pedido subsidiário de modulação de efeitos da 
decisão,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros 
Alexandre  de  Moraes,  Ricardo  Lewandowski  e  Nunes  Marques.  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

SEGUNDOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
970.821

(218)

ORIGEM : 04011400002911 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE 

SERVICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADV.(A/S) : RAFAEL PANDOLFO (39171/RS)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, FISCAL E PROTECAO 
AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO 

CONTRIBUINTE - ABAPLAT
ADV.(A/S) : LEONARDO BRAUNE E OUTRO(S) (RJ123255/)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : JEFFERSON SCHNEIDER DE BARROS & CIA LTDA - 

ME
ADV.(A/S) : CARLOS FREDERICO FELDMANN (59002/RS)
INTDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL

Decisão:  (ED-segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou ambos os 
embargos de declaração, não provendo o pedido subsidiário de modulação de 
efeitos  da  decisão,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em parte  os 
Ministros  Alexandre  de  Moraes,  Ricardo  Lewandowski  e  Nunes  Marques. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.204.503

(219)

ORIGEM : 70076398510 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
EMBTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
EMBDO.(A/S) : CRISTINA ZOPPAS PIEREZAN
ADV.(A/S) : PAULO RICARDO TODI GOULART (29490/RS)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos 
de divergência e ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido 
inicial, invertidos os ônus da sucumbência, nos termos do voto do Relator. A 
Ministra  Cármen  Lúcia  acompanhou  o  Relator  com  ressalvas.  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.317.142

(220)

ORIGEM : 01208165220138190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : PAULO ROBERTO MATTOS LEAL
ADV.(A/S) : ALEXANDRE BATISTA FAULHABER CIAMBARELLA 

(77016/RJ)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu  dos embargos 
de divergência e determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão 
recorrida e a baixa imediata dos autos,  independentemente de publicação, 
nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 922.144 (221)
ORIGEM : AC - 10145095653450002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) : ANNA ELISA SURERUS
ADV.(A/S) : LUIS ANTONIO DE AGUIAR BITTENCOURT (59671/MG, 

121747/RJ)
ADV.(A/S) : VERA CARMEM DE AVILA DUTRA (23057/MG) E 

OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADV.(A/S) : TARSO DUARTE DE TASSIS (84545/MG) E 

OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE 

FORA
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que: a) 
afirmava, sob o regime da repercussão geral, a seguinte tese (tema 865 da 
repercussão  geral):  "No  caso  de  necessidade  de  complementação  da 
indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito 
mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os 
precatórios"; b) limitava, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que 
as  teses  nela  estabelecidas  sejam  aplicadas  somente  às  desapropriações 
propostas  a  partir  da  publicação  da  ata  da  sessão  deste  julgamento, 
ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a 
constitucionalidade  do  pagamento  da  complementação  da  indenização  por 
meio de  precatório  judicial;  e  c)  em virtude  da  modulação  temporal  acima 
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fixada, dava provimento ao recurso extraordinário  para que a diferença da 
indenização seja  paga mediante depósito  direto  pelo  Município  de Juiz de 
Fora, no que foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski; do voto do 
Ministro Gilmar Mendes, que negava provimento ao recurso extraordinário e 
propunha  a  seguinte  tese  de  repercussão  geral:  O  pagamento  da 
complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação 
de  desapropriação  ocorrerá  por  meio  de  precatório,  salvo  nos  casos  de 
desapropriação  por  descumprimento  da  função  social  (que  será  pago  por 
meio  de  títulos  da  dívida  pública  ou  agrária,  a  depender  de  o  imóvel  ser 
urbano ou rural), no que foi acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Nunes 
Marques;  e  do  voto  do  Ministro  Edson  Fachin,  que  dava  provimento  ao 
recurso  extraordinário,  propunha a  fixação  da  seguinte  tese:  "No  caso  de 
necessidade  de  complementação  da  indenização,  ao  final  do  processo 
expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é 
compatível  com  a  Constituição,  sem  submissão  ao  regime  de  precatório, 
previsto  no art.  100,  CRFB",  e  modulava os efeitos,  para que a tese seja 
aplicada "somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata 
da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que 
se  discuta  expressamente  a  constitucionalidade  do  pagamento  da 
complementação da indenização por meio de precatório judicial", no que foi 
acompanhado pelas Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, pediu vista dos 
autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 
13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.288.550 (222)
ORIGEM : PROC - 50176328420194047001 - TRF4 - PR - 1ª 

TURMA RECURSAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : GERALDO SORGI
ADV.(A/S) : EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN 

(32845/PR, 189680/RJ, 109546A/RS, 17339/SC, 299126/
SP)

RECDO.(A/S) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADV.(A/S) : MARCELA PORTELA NUNES BRAGA (29929/DF)
ADV.(A/S) : ROBERTO ANTONIO SONEGO (50650/PR)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

EM SEGURIDADE SOCIAL - CNTSS/CUT
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 

140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o Tema 1.112 da 
repercussão geral, conheceu do Agravo, para desde logo negar provimento ao 
recurso  extraordinário,  com  a  reafirmação  da  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal Federal sobre o tema (art. 323-A do Regimento Interno), e 
fixou  a  seguinte  tese:  "Inexiste  direito  adquirido  à  diferença  de  correção 
monetária  dos  saldos  das  contas  vinculadas  ao  FGTS referente  ao  Plano 
Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o 
qual  não  foi  superado  pelo  julgamento  do  RE  611.503  (Tema  360)",  nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Falou,  pela  recorrida,  o  Dr.  Gryecos  Loureiro. 
Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE

AG.REG. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.327.311

(223)

ORIGEM : 00009369420148260176 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : RICARDO BARBOSA DE ANDRADE
ADV.(A/S) : ALCIDES QUEIROZ PIRES (287937/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos 
termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.202

(224)

ORIGEM : 00001090520158260611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FERNANDO JOSE DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SERGIO APARECIDO BAGIANI (134593/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.867

(225)

ORIGEM : 00019098620148050191 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA

PROCED. : BAHIA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : EDILSON DE JESUS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

BAHIA

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.668

(226)

ORIGEM : 00362309720138070007 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : F.C.S.
ADV.(A/S) : EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO (41026/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.240

(227)

ORIGEM : 00035623620178060177 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : PEDRO VITOR GOMES RODRIGUES
ADV.(A/S) : FRANCISCO MARCELO BRANDAO (4239/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.251

(228)

ORIGEM : 00082200420168150011 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA PARAÍBA

PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOSE APARECIDO SOARES DE ARAUJO
ADV.(A/S) : EVANES CESAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ 

(13759/PB)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

PARAÍBA
INTDO.(A/S) : ALBERTO ARAUJO FELIX
INTDO.(A/S) : ANDRIZ ARAUJO FELIX
ADV.(A/S) : RAMON DANTAS CAVALCANTE (13416/PB)

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.319

(229)

ORIGEM : 00018199620078060029 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SANDRO FERREIRA ALVES
ADV.(A/S) : PAULO NAPOLEAO GONCALVES QUEZADO (3183/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.562

(230)

ORIGEM : 08178058020084025101 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ANTONIO SOBRINHO BRASILEIRO FILHO
ADV.(A/S) : ANTONIO SOBRINHO BRASILEIRO FILHO (154246/RJ)
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AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.103

(231)

ORIGEM : 00051049120138170640 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MONICA OLIVEIRA CUNHA
ADV.(A/S) : SILVIO ANTONIO MONTEIRO JUNIOR (33646/PE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.408

(232)

ORIGEM : 00339177320158240023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : VANDERLEI VALMOR PONCIANO
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.354.260

(233)

ORIGEM : 00029871220168240064 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FABRICIO RAFAEL WURZLER
ADV.(A/S) : DUDEVANT ALVES DA SILVA (39995/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
INTDO.(A/S) : FABIANO BASTOS GARCIA TEIXEIRA
ADV.(A/S) : FABIANO BASTOS GARCIA TEIXEIRA (41536/SC)

Decisão: Idêntica à de nº 223

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.344.654

(234)

ORIGEM : 00113118020164014100 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIAO

PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MARCELO NONATO DURAES
ADV.(A/S) : WALTER ALVES MAIA NETO (1943/RO)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa 
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.393

(235)

ORIGEM : 00206955820014013400 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIAO

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
AGDO.(A/S) : CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA (12330/DF, 

1565A/MG)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (236)

1.341.793
ORIGEM : 51508362220178090051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MIRLA MIRELE ROSA OLIVEIRA ALVES
ADV.(A/S) : SANDRO DE ABREU SANTOS (28253/GO)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.989

(237)

ORIGEM : 00007711519984013902 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1ª REGIAO

PROCED. : PARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ZERICE DA SILVA DIAS
ADV.(A/S) : JOSE ANTUNES (5288-A/PA, 08792/PR)
ADV.(A/S) : RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES (36897/PR)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.995

(238)

ORIGEM : 07093240620208070000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & 

ASSOCIADOS - EPP
ADV.(A/S) : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA 

(23360/DF, 4846/RN)
AGDO.(A/S) : SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO 

FEDERAL - SLU
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.447

(239)

ORIGEM : 02465917220168190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : IPANEMA - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO 

CIRURGICA INFANTIL LTDA.
ADV.(A/S) : FILIPE QUEIROZ NASCIMENTO (172043/RJ, 122859A/

RS)
ADV.(A/S) : BEATRIZ GUERRA DE MELO (119890/RJ)
ADV.(A/S) : JOAO ALEX CUNHA BORGES DOS SANTOS 

(190437/RJ)
AGDO.(A/S) : CIRURGIOES PEDIATRAS ASSOCIADOS  LTDA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR (86713/RJ)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.615

(240)

ORIGEM : 50008322920114047205 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SUPERMERCADO CENTRAL LTDA
ADV.(A/S) : UDELSON SOARES (9389/SC)
ADV.(A/S) : PAULO CAMARGO TEDESCO (51970/DF, 58951/GO, 

200596/MG, 79463/PR, 207177/RJ, 119036A/RS, 
234916/SP)

ADV.(A/S) : GABRIELA SILVA DE LEMOS (52224/DF, 211711/RJ, 
208452/SP)

ADV.(A/S) : ARIANE COSTA GUIMARAES (29766/DF, 226490/RJ, 
430298/SP)

AGDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (241)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346869&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346615&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346615&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346447&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346447&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1343995&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1343995&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1343989&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1343989&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341793&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341793&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341393&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341393&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1344654&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1344654&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1354260&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1354260&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1352408&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1352408&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351103&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351103&codigoClasse=5572


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 60  

1.346.869
ORIGEM : 00127982720198190000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO
AGDO.(A/S) : CRISTIANE DA SILVA CORREA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : BERNARDO BRANDAO COSTA (123130/RJ)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.427

(242)

ORIGEM : 08007878120168100001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO MARANHÃO

PROCED. : MARANHÃO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ESTADO DO MARANHAO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
AGDO.(A/S) : JACKSON DOUGLAS MORAES FERREIRA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : DANIELLY RAMOS VIEIRA (9076/MA)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.910

(243)

ORIGEM : 51046576920194025101 - TRF2 - RJ - 6ª TURMA 
RECURSAL

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ANTONIO CARLOS DE MAGALHAES COUTO GARCEZ
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 

170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AGDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
AGDO.(A/S) : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.402

(244)

ORIGEM : 00720873520208160000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MARLI DA CRUZ
ADV.(A/S) : PAULO SERGIO DA SILVA (85458/PR)
AGDO.(A/S) : CASSIA HELOISA BARZON DUARTE
ADV.(A/S) : VICTOR DESSUNTI OLIVEIRA (86848/PR)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.462

(245)

ORIGEM : 00306187120128260562 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 

- CPTM
ADV.(A/S) : FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR (240120/SP)
AGDO.(A/S) : DARCI DE SOUZA NASCIMENTO
ADV.(A/S) : MARIA ISABEL EMBOABA RIBEIRO FRANCO (161231/

SP)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.524

(246)

ORIGEM : 53281920420178090051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS

PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : THAIS LOBOSQUE AQUINO
ADV.(A/S) : RENATA LOBOSQUE AQUINO (43421/DF)
ADV.(A/S) : FERNANDO RAPOSO FRANCO (173010/RJ)
AGDO.(A/S) : FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE 

GOIAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.213

(247)

ORIGEM : 50168347520174030000 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO 

LTDA.
ADV.(A/S) : FERNANDO CESAR LOPES GONCALES (196459/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.310

(248)

ORIGEM : 01426747520078090051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS

PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : NILVA BORGES DA SILVA
ADV.(A/S) : SANDRO DE ABREU SANTOS (28253/GO)
AGDO.(A/S) : LINEACRED LIASING E PROMOTORA LTDA - ME
ADV.(A/S) : DIOGO SIQUEIRA JAYME (27769/GO)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.714

(249)

ORIGEM : 20629266120158260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA (132823/SP)
AGDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.823

(250)

ORIGEM : 00012115920198260405 - TJSP - COLÉGIO RECURSAL 
- 04ª CJ - OSASCO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FELIPE OTAVIANO GONCALVES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ROBERTO NEIVA FERREIRA (321534/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE SAO PAULO E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.014

(251)

ORIGEM : 07110540420208070016 - TJDFT - 2ª TURMA 
RECURSAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : DOMINGOS CARLOS MARINHO
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 

170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AGDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Decisão: Idêntica à de nº 234

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.345.080

(252)

ORIGEM : 00007684020208040000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAZONAS

PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ELDAMIRO DAS NEVES GOMES
ADV.(A/S) : FABIO MORAES CASTELLO BRANCO (4603/AM)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAZONAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1345080&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1345080&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1350014&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1350014&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349823&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349823&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349714&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349714&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349310&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349310&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349213&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349213&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348524&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348524&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348462&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348462&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348402&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348402&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347910&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347910&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347427&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347427&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346869&codigoClasse=5572


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 61  

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.352.459 (253)
ORIGEM : 08004249220194058204 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : EDSON GOMES DE LUNA
ADV.(A/S) : PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR (14233/PB)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.099 (254)
ORIGEM : 00186917420198270000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO TOCANTINS
PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : J.S.L.O.
ADV.(A/S) : GABRIEL FREIRE TALARICO (62947/DF)
ADV.(A/S) : JULIANA RODRIGUES MALAFAIA (36080/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

TOCANTINS
INTDO.(A/S) : L.F.R.M.
ADV.(A/S) : RENATO MONTEIRO MARTINS (7177/TO)

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.344.510

(255)

ORIGEM : 00137363920158270000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS

PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : WAGNER COELHO DE OLIVEIRA
AGTE.(S) : PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (2433/TO)
ADV.(A/S) : VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (37957/GO, 6338-

A/TO)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

TOCANTINS
INTDO.(A/S) : CLOVES COELHO DE MELO
ADV.(A/S) : MARCOS PAULO CORREIA DE OLIVEIRA (6643/TO)

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.054

(256)

ORIGEM : 00022922720178260627 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : L.M.
ADV.(A/S) : DATIVO - RICARDO LUÍS BRAGA (185361/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.302

(257)

ORIGEM : 10636503120198130024 - TJMG - BH - TURMA 
RECURSAL DE JURISDIÇÃO EXCLUSIVA BH

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FABIO HENRI SIQUEIRA
ADV.(A/S) : RICARDO LUIZ DE ABREU (84680/MG)
AGDO.(A/S) : CAROLINA PEREIRA LUCCA
ADV.(A/S) : MARIANA CARDOSO MAGALHAES (158436/MG)
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.475

(258)

ORIGEM : 00049389220178100000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOAO CANDIDO DOMINICI
ADV.(A/S) : FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE (11681/MA)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.487

(259)

ORIGEM : 00039962620118160090 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ELIANE MAZZARELLO GUARDA
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO MARTINS BONETTE (15645/PR)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.670

(260)

ORIGEM : 16520989220198130000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : L.J.S.
ADV.(A/S) : RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA (136725/MG)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.675

(261)

ORIGEM : 09000170220158240144 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SERGIO ARALDI
AGTE.(S) : JACKSON DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
ADV.(A/S) : JEAN CHRISTIAN WEISS (13621/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.499

(262)

ORIGEM : 00019552220188240057 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : WASHINGTON WETHERALL ALVEZ
ADV.(A/S) : MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS (32364/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.771

(263)

ORIGEM : 50257134820208240000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : A.R.R.
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
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Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.813

(264)

ORIGEM : 05028988220168050088 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA

PROCED. : BAHIA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : RAVENO BADARO COTRIM (42757/BA)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

BAHIA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.036

(265)

ORIGEM : 00389157520178260050 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MARINALDO DE JESUS RAMOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.442

(266)

ORIGEM : 00495333020188190021 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ELEN CLAUDIA RANGEL GOMES
ADV.(A/S) : CLAUDIO SERPA DA COSTA (104313/RJ) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.554

(267)

ORIGEM : 15098057620198260602 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOSIANE DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : RODOLPHO PETTENA FILHO (115004/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.844

(268)

ORIGEM : 00160905020188190066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : LORRAN BENTO DA SILVA
ADV.(A/S) : FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES 

(122392/RJ)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.848

(269)

ORIGEM : 00003802520178260617 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : NAISON RIBEIRO FERREIRA AMARAL

ADV.(A/S) : RODRIGO SOARES DE CARVALHO (213431/RJ, 
245891/SP)

AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.422

(270)

ORIGEM : 70004352720217000000 - SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (409491/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.703

(271)

ORIGEM : 00470034520208190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : PATRICK TEIXEIRA VIDAL
ADV.(A/S) : ALVARO MEDINA LOUZADA (181302/RJ)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.010

(272)

ORIGEM : 00062951120198240045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : GUILHERME GONCALVES MENDES
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.464

(273)

ORIGEM : 30079544420138260114 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ANDRE LUIS PADUAN
ADV.(A/S) : ERNANI FERREIRA ALVES NETTO (300877/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.623

(274)

ORIGEM : 02223489820158190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
AGTE.(S) : ROSANGELA MENCHINI LEMOS
AGTE.(S) : FRANCIS MENCHINI BARBOSA
AGTE.(S) : MARIA IRTES GREGORIUS
ADV.(A/S) : MARCELLO RAMALHO DA SILVA (141050/RJ)
AGDO.(A/S) : MARIA ELIZABETH BOTAFOGO NEVES
AGDO.(A/S) : PEDRO OCTAVIO DE NIEMEYER
ADV.(A/S) : CAROLYNE ALBERNARD GOMES (124647/RJ)

Decisão: Idêntica à de nº 252
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.796

(275)

ORIGEM : AREsp  - 905968 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : ACRE
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FRANCISCO MOURA SALES
ADV.(A/S) : JAIR DE MEDEIROS (897/AC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ACRE

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.162

(276)

ORIGEM : 00073482520158260073 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : HERBERT ROLIM PINHEIRO
ADV.(A/S) : MOZART CERCAL DA SILVA (373625/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.164

(277)

ORIGEM : 00071619320188240064 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ALDEMIR PADILHA
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.415

(278)

ORIGEM : 07083162520198070001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : DANIEL RODRIGUES MARINHO HONORIO
ADV.(A/S) : EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA (62193/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.354.086

(279)

ORIGEM : 50481241620208240023 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ALBERTO ADAIR VARELA
ADV.(A/S) : OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão: Idêntica à de nº 252

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.330.101

(280)

ORIGEM : PROC - 50027152020204047003 - TRF4 - PR - 1ª 
TURMA RECURSAL

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 

DO PARANÁ - CRF/PR
ADV.(A/S) : VINICIUS GOMES DE AMORIM (0031185A/)
AGDO.(A/S) : MEDFORMULA -  FARMACIA  DE MANIPULACAO  LTDA 

E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : FLAVIO MENDES BENINCASA (0032967A/)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa 
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.336.924

(281)

ORIGEM : 10304516520198260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADV.(A/S) : DENIS ARANHA FERREIRA (200330/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 280

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.344.035

(282)

ORIGEM : 00208133220208160000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DE LONDRINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AGDO.(A/S) : LEOPOLDINA ANDRADE MOREIRA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUILHERME FRANZIN MARTINS (62916/PR)

Decisão: Idêntica à de nº 280

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.486

(283)

ORIGEM : 10145933320158260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO
AGDO.(A/S) : TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
ADV.(A/S) : LUIS ALEXANDRE BARBOSA (195062/SP)
ADV.(A/S) : MONICA FERRAZ IVAMOTO (154657/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 280

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.337

(284)

ORIGEM : 50113701820194047002 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)
AGDO.(A/S) : MOINHO ITAIPU SA
ADV.(A/S) : PAULO CESAR GUILLET STENSTRASSER (43619/RS, 

29018-A/SC, 370446/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 280

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.481

(285)

ORIGEM : 01222633420178217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADV.(A/S) : CLAUDIO LEITE PIMENTEL (104826/PR, 19507/RS, 

47696/SC, 365170/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL

Decisão: Idêntica à de nº 280

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.705

(286)

ORIGEM : 01641495320148070001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
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RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : UNIAO PLANETARIA
ADV.(A/S) : MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE (03842/DF)
AGDO.(A/S) : CLARO S.A.
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 169879/RJ, 

82706A/RS, 311795/SP)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.335.545

(287)

ORIGEM : 00020492620034036002 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ANA LIA MORAES NOVAES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (7602/MS)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 286

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.339 (288)
ORIGEM : 1339 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINAFRESP E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : THIAGO CARNEIRO ALVES (176385/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente).  Plenário, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.513 (289)
ORIGEM : 5513 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : VALERIA DOS REIS XAVIER
ADV.(A/S) : ELIZANGELA CANDIDA DOS SANTOS (382729/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 288

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 826 (290)
ORIGEM : 826 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : WALMIR MOURA BRELAZ (006971/PA) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MUNICIPIO DE SALVATERRA
ADV.(A/S) : INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR (3017-A/AP, 

005670/PA) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : RELATOR DO AI Nº 0808487-61.2020.8.14.0000 DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 288

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.313.859

(291)

ORIGEM : PROC - 00466417720164036301 - TRF3 - TURMA 
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE 
SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : ASSIS PEREIRA DOS REIS
ADV.(A/S) : DANIEL AMERICO DOS SANTOS NEIMEIR (309297/SP)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou  provimento  aos 
embargos de declaração e condenou a parte embargante ao pagamento de 
multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, 
do  CPC),  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux  (Presidente). 

Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.303.578

(292)

ORIGEM : 00272143420138180001 - TJPI - 1ª TURMA RECURSAL
PROCED. : PIAUÍ
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : ESTADO DO PIAUÍ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
EMBDO.(A/S) : ADELAIDE MARIA MELO BRAGA
ADV.(A/S) : ALCINDO LUIZ LOPES DE SOUSA (9513/PI)

Decisão: Idêntica à de nº 291

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.320.329

(293)

ORIGEM : 00670065220138130512 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : WARMILLON FONSECA BRAGA
ADV.(A/S) : LEONARDO COSTA BANDEIRA (70056/MG) E 

OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou  provimento  aos 
embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado 
com  a  consequente  baixa  imediata  dos  autos,  independentemente  da 
publicação  do  acórdão,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Luiz  Fux 
(Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.195.121

(294)

ORIGEM : 20040910025464 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MINISTRO PRESIDENTE
EMBTE.(S) : CARLOS PEREIRA XAVIER
ADV.(A/S) : WENDEL LEMES DE FARIA (16573/DF)
ADV.(A/S) : JASON BARBOSA DE FARIA (01476/DF)
ADV.(A/S) : JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO 

(49398/DF)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTDO.(A/S) : OSMAR FERREIRA
INTDO.(A/S) : SIRLENE RIBEIRO DA ROCHA FERREIRA
ADV.(A/S) : JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA (01869/A/DF, 

17488/GO)

Decisão: Idêntica à de nº 293

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 882

(295)

ORIGEM : 882 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS 

EXPORTADORAS DE CARNES - ABIEC E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ALEXANDRA PAGLIA (33096/SC)
ADV.(A/S) : RONEI DANIELLI (10706/SC)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Plenário,  Sessão  Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 888

(296)

ORIGEM : 888 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE 

OLEOS VEGETAIS
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 
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374576/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 295

Brasília, 14 de dezembro de 2021.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

ACÓRDÃOS

Ducentésima  Décima  Sétima  Ata  de  Publicação  de  Acórdãos, 
realizada nos termos do art. 95 do RISTF.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.636 (297)
ORIGEM : ADI - 146432 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  parcialmente 
procedente  o  pedido,  de  modo  a  conferir  interpretação  conforme  à 
Constituição:  (i)  à  expressão  “os  atuais  servidores  sujeitos  ao  regime 
trabalhista” do art. 1º da Lei nº 2.205, de 7 de maio de 1993, do Estado do 
Amazonas, a fim de excluir do seu âmbito de incidência os servidores que não 
foram admitidos  por  meio  de  concurso  público  e  que  não  estivessem em 
exercício  há pelo  menos 5 anos ininterruptos  na  data  da  promulgação da 
Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição 
Federal;  (ii)  à  expressão “mantidas as atuais  situações funcionais  de seus 
titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86” contida no art. 2º, 
bem como à expressão “atuais servidores” contida no § 1º do art.  3º,  e à 
íntegra do § 2º do art. 3º, todos da Lei estadual nº 2.205/93, para excluir do 
âmbito  de  incidência  dessas  disposições  os  servidores  que  não  se 
submeteram  ao  concurso  público  previsto  no  art.  37,  II,  da  Constituição 
Federal, ou ao concurso referido no § 1º do art. 19 do ADCT. Por fim, aplicou o 
art.  27  da  Lei  9.868/99  e  conferiu  ao  julgado  efeitos  ex  nunc,  ficando 
expressamente ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já 
estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste 
julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Tudo nos 
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.

EMENTA
Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Lei  do  Estado  do 

Amazonas  que  realizou  a  modificação  do  regime  dos  servidores  do 
Instituto  de  Medicina  Tropical  de  Manaus  para  o  regime  estatutário. 
Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática 
dos cargos públicos  pelos  antigos servidores  celetistas.  Ausência  de 
distinção  entre  servidores  concursados  e  não  concursados.  Violação 
dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do 
ADCT.  Parcial  procedência.  Interpretação  conforme  à  Constituição. 
Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc.

1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove 
a  modificação  do  regime  jurídico  dos  funcionários  da  autarquia,  já  que  o 
Estado  do  Amazonas  atendeu a  determinação  constitucional  de  conformar 
seus  servidores  da  administração  direta,  autárquica  ou  fundacional  a  um 
regime  jurídico  de  sujeição  uniforme,  no  caso,  ao  regime  estatutário.  O 
Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter 
seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que 
os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não 
é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único 
deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público 
(art. 37, II, da CF/88).

2.  A inconstitucionalidade  do  art.  1º  da  lei  questionada  aflora  da 
extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da 
autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores 
se  dirigia  o  comando.  A expressão  “atuais  servidores  sujeitos  ao  regime 
trabalhista”  pode  dizer  respeito,  sem  dúvida,  a  servidores  que  foram 
contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no 
caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes 
do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos 
no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto 
por cinco anos, e,  ainda assim, serem todos aproveitados como servidores 
estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à 
expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 
1º da Lei  nº 2.205 do Estado do Amazonas,  de 7 de maio de 1993, para 
excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por 
meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 
anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos 
termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação 

dos  empregos  ocupados  pelos  então  servidores  da  autarquia  em  cargos 
públicos.  A  segunda  parte  da  disposição  (“mantidas  as  atuais  situações 
funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) 
acabou  por  vincular  a  transformação  à  consequente  titularização  desses 
cargos  pelos  servidores  beneficiários  da  modificação  do  regime.  Essa 
transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que 
não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, 
conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a 
concurso  público,  seja  aquele  previsto  no  art.  37,  inciso  II,  de  seu  texto 
permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do 
art. 19 do ADCT.

4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e 
agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de 
provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do 
art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função 
para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo 
quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao 
art.  2º  deve  ser  mais  restritiva  que  a  atribuída  ao  art.  1º  da  lei  estadual, 
devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais 
situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 
1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que 
não  tenham  se  submetido  ao  concurso  público  previsto  no  art.  37,  II,  da 
Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º 
do art. 19 do ADCT.

5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos 
§§  1º  e  2º  do  art.  3º  da  Lei  2.205/93,  restringindo-se  o  âmbito  de  sua 
incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar 
aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do 
ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de 
vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos 
efetivos.

6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 
anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição 
estão,  atualmente,  recebendo  proventos  de  aposentadoria,  ou  seus 
dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, 
com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos 
ex  nunc,  ficando  expressamente  ressalvados  dos  efeitos  da  decisão  os 
servidores  que  já  estejam  aposentados  e  aqueles  que,  até  a  data  de 
publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a 
aposentadoria. Precedentes.

7. Ação julgada parcialmente procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.873 (298)
ORIGEM : ADI - 4873 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO 
ACÓRDÃO RISTF

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES

REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO 
BRASIL - ADEPOL-BRASIL

ADV.(A/S) : WLADIMIR SÉRGIO REALE (003803/RJ)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS 

MILITARES ESTADUAIS - FENEME
ADV.(A/S) : ELIAS MILER DA SILVA (30245/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA 
CATARINA CAPITÃO OSMAR ROMÃO DA SILVA - 
ACORS

ADV.(A/S) : EVANDRO CARLOS DOS SANTOS (13747/SC) E 
OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio  (Relator),  que 
assentava a ilegitimidade ativa da requerente, com extinção do processo sem 
apreciação da matéria de fundo, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de 
Moraes.  Falou,  pelo  amicus  curiae Federação  das  Entidades  dos  Oficiais 
Militares Estaduais – FENEME, o Dr. Elias Miler da Silva. Plenário, Sessão 
Virtual de 5.2.2021 a 12.2.2021.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, assentou a ilegitimidade ativa 
da  requerente,  com  extinção  do  processo  sem  apreciação  da  matéria  de 
fundo,  nos termos do  voto do  Ministro  Marco  Aurélio  (Relator).  Redigirá  o 
acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (art. 38, IV, b, do RI/STF). Plenário, 
Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ART. 107, §§ 3º E 4º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.  NORMA SOBRE O 
QUADRO  DE  OFICIAIS  POLICIAIS  MILITARES.  ASSOCIAÇÃO  DOS 
DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA 
DE  PERTINÊNCA  TEMÁTICA.  RESOLUÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE 
MÉRITO.

1.  A  jurisprudência  da  CORTE  exige,  para  a  caracterização  da 
legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em 
ações  de  controle  concentrado,  a  existência  de  correlação  direta  entre  o 
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objeto  do  pedido  de  declaração  de  inconstitucionalidade  e  os  objetivos 
institucionais da Requerente. 

2. Ação Direta extinta sem resolução de mérito. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.030.732 (299)
ORIGEM : SP - 21372416020158260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
RECTE.(S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO
RECTE.(S) : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : DJENANE FERREIRA CARDOSO (218877/SP)
RECDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR
ADV.(A/S) : EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA 

(155139/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO MERCY FOR ANIMALS BRASIL
AM. CURIAE. : FÓRUM NACIONAL DE DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
ADV.(A/S) : ANA PAULA DE VASCONCELOS (41036/DF)
ADV.(A/S) : PAULA CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA 

MARGARITO (306332/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que concluía 
ser o caso de rever o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.080 
para o exclusivo fim de desafetação do presente recurso extraordinário do rito 
da repercussão geral no STF, com a devolução do feito ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo para aplicação da sistemática da repercussão geral 
prevista  nas  disposições  do  artigo  1.030  do  Código  de  Processo  Civil, 
propondo, igualmente, que a desafetação resulte no cancelamento do Tema 
1.080 da repercussão geral, sem que seja fixada tese de repercussão geral 
para o caso, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: 
pelo  recorrente  Município  de  São  Paulo,  o  Dr.  Felipe  Granado  Gonzales, 
Procurador do Município;  pelo  amicus curiae Fórum Nacional  de Defesa e 
Proteção Animal,  a Dra. Ana Paula de Vasconcelos;  e,  pelo  amicus curiae 
Associação Mercy For Animals Brasil, a Dra. Paula Cardoso. Plenário, Sessão 
Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

 Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  reviu  o  reconhecimento  da 
repercussão geral  do Tema 1.080 para o exclusivo fim de desafetação do 
presente recurso extraordinário do rito da repercussão geral no STF, com a 
devolução  do  feito  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  para 
aplicação da sistemática da repercussão geral  prevista nas disposições do 
artigo  1.030  do  Código  de  Processo  Civil,  e  cancelou  o  Tema  1.080  da 
repercussão geral,  sem que  seja  fixada tese  de repercussão  geral  para  o 
caso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Ministro  Edson  Fachin. 
Plenário, Sessão Virtual de 22.10.2021 a 3.11.2021.

EMENTA
Recurso  extraordinário  com  repercussão  geral.  Direito 

Constitucional  e  Ambiental.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade 
estadual.  Lei  nº 16.222/2015 do Município de São Paulo.  Proibição de 
produção e comercialização de foie gras. Questão examinada, sob maior 
amplitude,  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Tema  145  da 
Repercussão geral. Desafetação do presente recurso extraordinário do 
rito  da  repercussão  geral.  Devolução  dos  autos  ao  juízo  de  origem. 
Artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Cancelamento do Tema 1.080 
da Repercussão Geral.

1. Recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual julgou procedente ação 
direta  de  inconstitucionalidade  ajuizada  pela  Associação  Nacional  de 
Restaurantes  (ANR)  na qual  ela  questiona  a constitucionalidade da Lei  nº 
16.222/2015 do Município de São Paulo, a qual dispõe sobre a proibição de 
produção e comercialização de foie gras.

2. A questão acerca da competência legislativa municipal em matéria 
ambiental foi profundamente examinada pelo Plenário do STF no julgamento 
do referido leading case do Tema 145 da Repercussão Geral.

3. Segundo se extrai da conclusão do referido julgamento, o Plenário 
do STF assentou a existência de competência legislativa dos municípios no 
que diz respeito à seara ambiental.  Todavia, ressaltou a Corte Suprema a 
necessidade de os municípios observarem, no exercício de sua competência 
legislativa,  a  constitucionalidade  material  do  ato  normativo  exarado.  O 
município,  portanto, ao legislar sobre direito ambiental,  deve harmonizar-se 
com os demais entes federados e adequar-se aos limites de seu interesse 
local.

4. Revisão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.080 
para o exclusivo fim de desafetar o presente recurso extraordinário do rito da 
repercussão geral no STF, com a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo para que aplique a sistemática da repercussão geral 
prevista nas disposições do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

5. Cancelamento do Tema 1.080 da Repercussão Geral sem que seja 
fixada tese de repercussão geral para o caso.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Fabiano de Azevedo Moreira

Coordenador de Processamento Final

PRIMEIRA TURMA  

PAUTA DE JULGAMENTOS

PAUTA Nº 182/2021 - Elaborada nos termos do art. 935 do Código de 
Processo  Civil  e  do  art.  83  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal 
Federal, para julgamento dos processos abaixo relacionados: 

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.493 (300)
ORIGEM : 50493 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : LUCIA BERWANGER HEMING
ADV.(A/S) : DECIO ANTONIO ERPEN (49151/RS)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
ADV.(A/S) : LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Serviços
Concessão / Permissão / Autorização
Tabelionatos, Registros, Cartórios

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.509 (301)
ORIGEM : 50509 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ERMELINDA ZITA BLOCK
ADV.(A/S) : ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
ADV.(A/S) : LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Concurso Público / Edital
Concurso para serventia extrajudicial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.601 (302)
ORIGEM : 50601 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : AQUELINO GHENO
ADV.(A/S) : VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
ADV.(A/S) : WANDERLEY MARCELINO (16635/RS)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
ADV.(A/S) : LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Concurso Público / Edital
Concurso para serventia extrajudicial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.602 (303)
ORIGEM : 50602 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : REJANE MARIA NEDEL WESCHENFELDER
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ADV.(A/S) : VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Concurso Público / Edital
Concurso para serventia extrajudicial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.607 (304)
ORIGEM : 50607 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : MARLENE TIECHER JAGER
ADV.(A/S) : VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
ADV.(A/S) : WANDERLEY MARCELINO (16635/RS)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
ADV.(A/S) : LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Concurso Público / Edital
Concurso para serventia extrajudicial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.707 (305)
ORIGEM : 50707 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : CIBELE TEREZINHA MEIRA MEDINA FRAGA
ADV.(A/S) : VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
ADV.(A/S) : WANDERLEY MARCELINO (16635/RS)
ADV.(A/S) : ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
ADV.(A/S) : LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Serviços
Concessão / Permissão / Autorização
Tabelionatos, Registros, Cartórios

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.708 (306)
ORIGEM : 50708 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : JOSE CARLOS CAMPESE
ADV.(A/S) : HERACLITO LACERDA NETO (172908/SP)
AGDO.(A/S) : NOVA AMARALINA S.A. PROPRIEDADES AGRICOLAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Liquidação / Cumprimento / Execução
Penhora / Depósito/ Avaliação

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.712 (307)
ORIGEM : 50712 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ZITA MARIA SISTI
ADV.(A/S) : VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Concurso Público / Edital
Concurso para serventia extrajudicial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.874 (308)
ORIGEM : 50874 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : SIDNEY DE ARAUJO PEREIRA
AGTE.(S) : JORGE LUIZ AUGUSTO PEREIRA
AGTE.(S) : REJANE DE CARVALHO AVILA CRUZ
AGTE.(S) : ROMOALDO DA SILVA LEITE
AGTE.(S) : WALTER PEREIRA DIAS
ADV.(A/S) : MOHAMAD HASSAM HOMMAID (13032/MS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO 

PÚBLICO
Servidor Público Civil
Sistema Remuneratório e Benefícios
Isonomia/Equivalência Salarial

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.948 (309)
ORIGEM : 50948 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ANGELINA SOUZA LONGUE
ADV.(A/S) : DERCIO CLEMENTE DA SILVEIRA (65407/BA)
AGDO.(A/S) : UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Matéria:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Jurisdição e Competência
Competência

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.134 (310)
ORIGEM : 01103818820201000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
EMBTE.(S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DE RONDÔNIA ¿ SINDUR/RO
ADV.(A/S) : THIAGO DA SILVA VIANA (0006227/RO)
EMBDO.(A/S) : COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - 

CAERD
ADV.(A/S) : PITAGORAS CUSTODIO MARINHO (4700/RO)

Matéria:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Liquidação / Cumprimento / Execução de Sentença
Precatório

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Luiz Gustavo Silva Almeida

Secretário da Primeira Turma

ACÓRDÃOS

Ducentésima  Décima  Sétima  Ata  de  Publicação  de  Acórdãos, 
realizada nos termos do art. 95 do RISTF.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.383 (311)
ORIGEM : 204383 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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AGTE.(S) : VANDERLEI APARECIDO DO VALLE
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. 

Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c 
os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei  nº 399/1968 (contrabando de cigarros). 
Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de 
regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais 
desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de 
cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). 
Precedentes. Agravo não provido.

1.  Segundo a Jurisprudência da  Corte,  a  fixação  de regime inicial 
mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena “revela-se viável 
diante  das  particularidades do  caso  concreto,  máxime diante da  valoração 
negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC nº 
176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).

2. Agravo regimental não provido.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.951 (312)
ORIGEM : 204951 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : FILIPE FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA
ADV.(A/S) : MARIA EDUARDA MARTINS DOS SANTOS (57217/BA)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC N° 677.185 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 

da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática 
do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao 
crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da 
instância  antecedente.  Inadmissibilidade  do  habeas  corpus. 
Precedentes. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 
33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade criminosa 
relacionada  ao  tráfico  de  drogas  reconhecida  pelas  instâncias 
ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático probatório 
para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Dosimetria. Pretendida 
aplicação da atenuante da confissão. Inviável análise de fatos e provas 
na via do habeas corpus. Regimental não provido.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.047 (313)
ORIGEM : 205047 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : JOAO PEDRO DE MELO
AGTE.(S) : ANA CARLA FERRAREZI
ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE (363041/SP)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 680.690 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Penal.  Crimes de tráfico 

de  drogas (art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/06)  e  receptação (art.  180, 
caput, do CP). Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se 
indeferiu liminar em  habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de 
Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação  per 
saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ilicitude do ingresso dos policiais 
em  domicílio  sem  autorização  judicial.  Não  ocorrência.  Situação  de 
flagrância  em crime permanente.  Precedentes.  Agravo  regimental  não 
provido.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.229 (314)
ORIGEM : 205229 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : LEANDRO PRATES VIANA
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 

8.10.2021 a 18.10.2021.
EMENTA
Agravo regimental em  habeas corpus. Interceptação telefônica. 

Alegada  nulidade.  Questão  não  analisada  pela  instância  antecedente. 
Apreciação  per  saltum.  Impossibilidade.  Supressão  de  instância 
caracterizada. Precedentes. Agravo não provido. 

1.  A  instância  antecedente  não  analisou  a  tese  suscitada  na 
impetração acerca da violação do contraditório e da ampla defesa. Logo, sua 
apreciação  pela  Corte  configuraria,  na  linha  de  precedentes,  inadmissível 
supressão de instância.

2. Agravo regimental não provido. 

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.231 (315)
ORIGEM : 205231 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ALAGOAS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : CICERO VASCONCELOS DE LIMA JUNIOR
ADV.(A/S) : RONALD PINHEIRO RODRIGUES (14732/AL)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  em  habeas  corpus.  Processo  penal. 

Homicídio  qualificado.  Prisão  preventiva.  Impetração  dirigida  contra 
decisão  monocrática  em  que  se  indeferiu  liminar  em  habeas  corpus 
requerido  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Incidência  da  Súmula  nº 
691/STF. Precedentes. O agravante não apresentou fundamentos aptos a 
modificar  o  entendimento  anteriormente  adotado.  Regimental  não 
provido. 

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.399 (316)
ORIGEM : 205399 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : JOSE LUIZ BATISTA NETO
ADV.(A/S) : BRUNO MARTINS SANTOS (427410/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO RHC Nº 148.839 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Alegado excesso de prazo 

para  apreciação  do  recurso  ordinário  em  habeas  corpus interposto 
perante o Superior Tribunal de Justiça. Recurso distribuído ao Relator 
em  14/6/21,  estando  os  autos  atualmente  conclusos  ao  Ministério 
Público Federal para manifestação. Ausente constrangimento ilegal por 
excesso de prazo. Questões suscitadas na impetração não analisadas 
pela  instância  antecedente.  Apreciação  per  saltum.  Impossibilidade. 
Supressão  de  instância  caracterizada.  Precedentes.  Ausência  de 
comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ 
pelas instâncias ordinárias. Agravo não provido. 

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.296.190 (317)
ORIGEM : 03025746120138190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : MARIA DE FATIMA DE ARRUDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 

170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
ADV.(A/S) : PAULO ANTONIO DE FREITAS LOBO (079566/RJ)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
3.9.2021 a 14.9.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  Direito 

Administrativo.  Servidor  público  estadual.  URV.  Conversão da  moeda. 
Lei nº 8.880/94. Repercussão geral reconhecida no RE nº 561.836/RN-RG. 
Limitação  temporal.  Termo  final  da  incorporação.  Reestruturação  da 
carreira. Precedentes.

1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o Supremo Tribunal Federal 
assentou que: i) os critérios de conversão em URV dos valores fixados em 
Cruzeiro  Real  concernem  a  matéria  de  direito  monetário,  de  competência 
exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos 
estados-membros  e dos  municípios;  ii)  a  apuração  do  quantum debeatur 
deve  ser  realizada em fase  de  liquidação  de  sentença; e iii)  o  percentual 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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apurado  não  subsiste  incorporado  à  remuneração  do  servidor  após 
reestruturação remuneratória de sua carreira.

2.  Agravo regimental não provido.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.139.651

(318)

ORIGEM : AREsp - 00162430220168030001 - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

PROCED. : AMAPÁ
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : FREDERICO DOS ANJOS PENAFORT
ADV.(A/S) : DIONY LIMA MELO (2542/AP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 

Matéria criminal. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. 
Fundamentos.  Necessidade  de  impugnação  específica.  Precedentes. 
Agravo regimental não provido.

1.  Segundo  a  firme  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os 
fundamentos da inadmissão do apelo extremo.

2. Agravo regimental não provido.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.321.645

(319)

ORIGEM : 00451042620158130301 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : CARLOS ALBERTO BRAGA FONSECA
ADV.(A/S) : HELCIO VALENTIM DE ANDRADE FILHO (51859/MG)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS
INTDO.(A/S) : CRISTIANO SILVA DE CARVALHO
ADV.(A/S) : MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM (43712/MG)
INTDO.(A/S) : MARCOS AENDER DOS REIS
ADV.(A/S) : MARCELO XAVIER JARDIM (115405/MG, 1172-A/RN)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 

Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da 
atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. 
Afronta  ao  art.  93,  inciso  IX,  da  CF.  Não  ocorrência.  Legislação 
infraconstitucional.  Ofensa  reflexa.  Análise  do  preenchimento  de 
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros 
tribunais.  Ausência  de  repercussão  geral.  Precedentes.  Agravo 
regimental não provido.

1.  Não  ofende  o  princípio  da  colegialidade  o  uso  pelo  relator  da 
faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RISTF, o qual lhe confere a prerrogativa 
de,  monocraticamente,  negar  seguimento  a  pedido  ou  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou  contrário  a  jurisprudência 
dominante ou a súmula do Tribunal. Precedentes.

2.  Não  procede  a  alegada  violação  do  art.  93,  inciso  IX,  da 
Constituição  Federal,  haja  vista  que  a  jurisdição  foi  prestada,  no  caso, 
mediante  decisões  suficientemente  motivadas,  não  obstante  contrárias  à 
pretensão da parte recorrente.

3.  Como  se  sabe,  não  se  presta  o  recurso  extraordinário  para  a 
análise da legislação infraconstitucional.

4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o 
Ministro  Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão 
geral  do  tema  relativo  a  pressupostos  de  admissibilidade  de  recursos  da 
competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.

5. Agravo regimental não provido.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.948

(320)

ORIGEM : 01381704920078090011 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS

PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : LETICIA FRANCIELE FERREIRA BARBOSA (48234/GO)
ADV.(A/S) : EZIZIO ALVES BARBOSA (16039/GO)
ADV.(A/S) : WALKYRIA WICTOWICZ DA SILVA MARTINS 

(15218/GO)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 

Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da 
decisão  agravada.  Inadmissibilidade  do  recurso.  Precedentes.  Não 
conhecimento do regimental.

1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve 
impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão 
que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.

2. Agravo regimental do qual não se conhece.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.332.052

(321)

ORIGEM : 00034397420148240037 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : MANOEL ESTEVAM DE MATTOS DE CAMARGO
ADV.(A/S) : JORGE APPI DE MATTOS (18902/PR)
ADV.(A/S) : CESAR LUIZ DA SILVA (60430/PR)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 

Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da 
decisão  agravada.  Inadmissibilidade  do  recurso.  Precedentes.  Não 
conhecimento do regimental.

1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve 
impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão 
que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.

2. Agravo regimental do qual não se conhece.

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
203.553

(322)

ORIGEM : 203553 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : ROSA TERESA COSTA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, com ressalvas da Ministra Rosa 
Weber. Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  no  recurso  ordinário  em  habeas  corpus. 

Penal.  Furto  simples  (CP,  art.  155)  e  falsa  identidade  (CP,  art.  307). 
Condenação.  Pretendida  incidência  do  princípio  da  insignificância. 
Impossibilidade.  Comprovada  expressividade  do  valor  dos  bens 
furtados.  Contumácia  delitiva.  Precedentes.  Alegada  atipicidade  da 
conduta de falsa identidade. Inovação recursal. Agravo não provido.

1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da 
conduta  praticada  pela  agravante,  ante  o  expressivo  valor  dos  bens 
subtraídos, correspondente a 31,65% do salário mínimo vigente à época dos 
fatos.

2.  O  Tribunal  Pleno,  ao  denegar  o  HC  nº  123.108/MG,  o  HC nº 
123.533/SP  e  o  HC nº  123.734/MG  (sob  a  relatoria  do  Ministro  Roberto 
Barroso),  consolidou  o  entendimento  de  que  a  habitualidade  delitiva 
específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância 
(Informativo nº 793/STF).

3. Na linha de precedentes, não se admite, no agravo regimental, a 
inovação de fundamentos.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
203.707

(323)

ORIGEM : 203707 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : SIMCHA SCHAUBERT
ADV.(A/S) : MAURO ANTONIO BUENO CORSI (287890/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 
8.10.2021 a 18.10.2021.

EMENTA
Agravo  regimental  em  recurso  ordinário  em  habeas  corpus. 

Crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP). Pretendida anulação 
de ato processual em razão da retirada do réu, que advogava em causa 
própria, da sala de audiências, diante de temor do ofendido que estava 
sendo  inquirido.  Inviabilidade.  Inteligência  do  art.  217  do  CPP. 
Nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato, assegurando-se 
ao réu acesso prévio ao causídico. Alegada nulidade. Não demonstração 
de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código 
de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.352.842 (324)
ORIGEM : 10005836220218260347 - TJSP - COLÉGIO RECURSAL 

- 13ª CJ - ARARAQUARA
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
EMBTE.(S) : L.M.. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADV.(A/S) : GIDALTE DE PAULA DIAS (26766-A/MS, 56511/PR, 

11890/RO, 61328-A/SC)
EMBDO.(A/S) : TAIS FERNANDA PAGANINI
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  converteu  os  embargos  de 
declaração em agravo regimental, negou-lhe provimento e, na forma do art. 
1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil  de 2015, condenou a parte 
agravante  a  pagar  à  parte  agravada,  multa  de  um  por  cento  do  valor 
atualizado  da  causa,  cujo  depósito  prévio  passa  a  ser  condição  para  a 
interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do 
beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final), nos 
termos do voto do Relator.  Primeira Turma, Sessão Virtual  de 3.12.2021 a 
13.12.2021.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A 
RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA.  VIOLAÇÃO AO 
DIREITO  DE  AÇÃO,  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL,  AO  DIREITO 
ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA 
CONSTITUCIONAL REFLEXA.  TEMA 660.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE.  SÚMULA  636  DO  STF.  MATÉRIA  DE  ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.

1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos 
de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do 
Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar 
suas razões quando o recurso, desde logo, exibir  impugnação específica a 
todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do 
Código de Processo Civil de 2015.

2.  Os  Recursos  Extraordinários  somente  serão  conhecidos  e 
julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem 
analisadas,  sendo  imprescindível  ao  recorrente,  em  sua  petição  de 
interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral,  que  demonstre,  perante  o  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  a 
existência  de  acentuado  interesse  geral  na  solução  das  questões 
constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente 
de interesses subjetivos e particulares.

3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a 
preliminar  de  repercussão  geral,  que  demonstre  sob  o  ponto  de  vista 
econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional 
debatida  que  ultrapasse  os  interesses  subjetivos  da  causa,  conforme 
exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, 
do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de 
sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de 
ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, 
social  ou  jurídico,  ou  que  não  interessa  única  e  simplesmente  às  partes 
envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  é  incontroversa  no  tocante  à  causa 
debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR 
MENDES,  Tema  660),  rejeitou  a  repercussão  geral  da  violação  ao  direito 
adquirido,  ao  ato  jurídico  perfeito,  à  coisa  julgada  ou  aos  princípios  da 
legalidade,  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do  devido  processo  legal, 
quando  se  mostrar  imprescindível  o  exame  de  normas  de  natureza 

infraconstitucional.
5. Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-

se  neste  caso  a  restrição  da  Súmula  636/STF:  Não  cabe  recurso 
extraordinário  por  contrariedade  ao  princípio  constitucional  da  legalidade, 
quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas  
infraconstitucionais pela decisão recorrida.

6.  A matéria  recursal  situa-se  no  contexto  normativo 
infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam 
meramente  indiretas  (ou  mediatas),  o  que  inviabiliza  o  conhecimento  do 
referido apelo. 

7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual 
se  nega  provimento.  Na  forma  do  art.  1.021,  §§  4º  e  5º,  do  Código  de 
Processo  Civil  de  2015,  em  caso  de  votação  unânime,  fica  condenado  o 
agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da 
causa,  cujo  depósito  prévio  passa  a  ser  condição  para  a  interposição  de 
qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de 
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Fabiano de Azevedo Moreira

Coordenador de Processamento Final

REPUBLICAÇÕES PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 43.380 (325)
ORIGEM : 43380 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO 

TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO 
DE ANTONINA

AGTE.(S) : TERMINAIS PORTUARIOS DA PONTA DO FELIX S/A
ADV.(A/S) : ADRIANO DUTRA EMERICK (45133/PR)
AGDO.(A/S) : ROBERTO PEREIRA
ADV.(A/S) : GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA (72221/PR) 

E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : RELATOR DO AIRR Nº 1297-79.2017.5.09.0322 DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, com ressalvas da Ministra Rosa 
Weber. Primeira Turma, Sessão Virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021.

EMENTA
Agravo regimental  na reclamação.  Negativa  de  seguimento de 

recurso  da  competência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST)  por 
ausência  do  requisito  da  transcendência  (CLT,  art.  896-A,  caput). 
Trabalhador  portuário  com  vínculo  efetivo  e  trabalhador  portuário 
avulso.  Adicional  de  riscos.  Desrespeito  à  autoridade  do  Supremo 
Tribunal  Federal  (STF)  quanto  ao  que  foi  firmado  no  Tema  222  da 
repercussão  geral.   Dever  da  corte  de  origem  de  se  manifestar 
fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF.  Agravo 
regimental não provido.

1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a 
perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao 
trabalhador  com  vínculo  permanente,  o  adicional  de  riscos  é  devido,  nos 
mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".

2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir 
pela  impossibilidade  de  se  estender  o  adicional  de  riscos  ao  reclamante, 
trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se 
da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Processo republicado por incorreções no DJ.

SEGUNDA TURMA  

SESSÃO VIRTUAL

Ata  da  40ª  (quadragésima)  Sessão  Virtual  da  Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal, realizada no período de 3 a 13 de dezembro de 
2021.

Composição: Ministros Nunes Marques (Presidente), Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.

Secretária, Dra. Hannah Gevartosky.

JULGAMENTOS

AG.REG. NO AG.REG. NO HABEAS CORPUS 191.886 (326)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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ORIGEM : 191886 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA LEITE
ADV.(A/S) : KARLA DA COSTA SAMPAIO (66523/RS, 47603-A/SC) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Gilmar  Mendes  (Relator),  que 
negava  provimento  ao  agravo  regimental,  no  que  foi  acompanhado  pela 
Ministra Cármen Lúcia, pediu vista o Ministro Edson Fachin. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021.

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.143 (327)
ORIGEM : 206143 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S) : GULITY FERNANDO KIFFER SILVA
ADV.(A/S) : LEANDRO MENESES PEREIRA (400710/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por empate na votação, deu parcial provimento ao 
agravo regimental e concedeu parcialmente a ordem para determinar ao Juízo 
da 1ª Vara Criminal do Foro de Carapicuíba da Comarca de Carapicuíba/SP 
(Proc.  1500516-71.2020.8.26.0542)  que  refaça  a  dosimetria  atribuída  ao 
agravante Gulity Fernando Kiffer Silva, com a aplicação do redutor previsto no 
art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. Em 
seguida, determinou que o juízo de origem analise, com a devida motivação e 
em conformidade com a jurisprudência deste  Supremo Tribunal  Federal,  a 
possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial 
adequado à nova pena fixada, tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar 
Mendes, Redator para o acórdão, e do Ministro Edson Fachin, vencidos os 
Ministros Nunes Marques (Relator) e Ricardo Lewandowski.  Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.163 (328)
ORIGEM : 206163 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S) : LEONARDO CARVALHO MOURA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por empate na votação, deu provimento ao agravo 
regimental  e  concedeu  a  ordem  de  habeas  corpus  para  fixar  o  regime 
semiaberto para cumprimento inicial da pena do agravante Leonardo Carvalho 
Moura (Proc. 0006996-58.2017.8.24.0039; 1ª Vara Criminal  da Comarca de 
Lages/SC), nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o 
acórdão, e do Ministro Edson Fachin, vencidos os Ministros Nunes Marques 
(Relator)  e  Ricardo  Lewandowski.   Segunda  Turma,  Sessão  Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.611 (329)
ORIGEM : 208611 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : NITHIELLY DE CARVALHO OLIVEIRA
ADV.(A/S) : RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (39456/RS)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A  Turma,  por  maioria,  negou  provimento  ao  agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.060 (330)
ORIGEM : 209060 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CÉLIO ALVES DE SOUZA
ADV.(A/S) : GIVANILDO GOMES (12635/O/MT)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.320 (331)
ORIGEM : 48320 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE MARANGUAPE
ADV.(A/S) : FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS (9750/CE)
ADV.(A/S) : HERLANDO NASCIMENTO E SILVA (28327/CE)
ADV.(A/S) : HELOINA MARIA TRAVASSOS LOPES DE ANDRADE 

(11646/CE)
ADV.(A/S) : LETTICIA RABELO FERREIRA (40975/CE)
ADV.(A/S) : MONIQUE PIMENTEL DE CASTRO (40887/CE)
ADV.(A/S) : CARLA IZIDORIO DO ESPIRITO SANTO (23304/CE)
ADV.(A/S) : LOUISE EVA LANDIM SOUSA (30789/CE)
ADV.(A/S) : ANA ELVIRA CASTRO AGUIAR (44228/CE)
ADV.(A/S) : CECI DIAS LEAL (36494/CE)
AGDO.(A/S) : ANA CLEBIA SANTOS DO NASCIMENTO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA 

SAUDE LTDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  maioria,  negou  provimento  ao  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, com ressalva do Ministro Nunes 
Marques, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma, Sessão Virtual 
de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.845 (332)
ORIGEM : 48845 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADV.(A/S) : BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ 

(18102/ES, 87253/MG, 406565/SP)
AGDO.(A/S) : ADENILSON GUEDES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : ELETRO SANTA CLARA LTDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  maioria,  negou  provimento  ao  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.942 (333)
ORIGEM : 48942 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : ERISTON LIMA FERREIRA
ADV.(A/S) : EUGENIO DUARTE VASQUES (16040/CE)
AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - 
SINDIFORT

ADV.(A/S) : NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS (17070A/AL, 
59921/BA, 22248/CE, 61908/DF, 20444-A/MA, 19707-
A/PB, 46444/PE, 11078/PI, 1424 - A/RN, 1142A/SE)

INTDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE FORTALEZA

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.061 (334)
ORIGEM : 49061 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME
ADV.(A/S) : THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA (71236/RJ) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : LUIS CARLOS FERNANDES ADAN
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.
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AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.012 (335)
ORIGEM : 50012 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAPÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : JONAS DIEGO NASCIMENTO SOUSA
ADV.(A/S) : DIONY LIMA MELO (2542/AP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 578.287 (336)
ORIGEM : AC - 70016715773 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE
AGDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS 

CELULARES - ACEL
ADV.(A/S) : EDUARDO STENIO SILVA SOUSA (20327/DF, 

308805/SP) E OUTRO(A/S)
ASSIST.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental e, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorou em 1% (um por 
cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os 
limites  previstos nos §§ 2º  e  3º,  nos termos do voto do Relator.  Segunda 
Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

TERCEIRO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.266.360 (337)
ORIGEM : 00456604820198190001 - TURMA RECURSAL DE 

JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : SOCIETE AIR FRANCE
ADV.(A/S) : ALFREDO ZUCCA NETO (4745/AC, A1513/AM, 

53263/BA, 45249-A/CE, 39079/DF, 20353/ES, 40710/GO, 
19614-A/MA, 160128/MG, 15691-A/MS, 29711/A/MT, 
29305A/PB, 44003/PE, 13040/PI, 69572/PR, 178221/RJ, 
1301-A/RN, 11226/RO, 122858A/RS, 41463/SC, 
833A/SE, 154694/SP)

ADV.(A/S) : RENAN MELO DE SOUSA (330347/SP)
ADV.(A/S) : JULIA TARDIVO SANCHES BIGELLI (455455/SP)
AGDO.(A/S) : FABIANA FERREIRA DA SILVA AZEVEDO
ADV.(A/S) : MARCIA MARIA ELIZIO FERREIRA (34965/RJ)
ADV.(A/S) : AMANDA CRISTINA PEREIRA ALONSO (152422/RJ)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental com majoração da verba honorária em 1/4 (um quarto), conforme 
disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, nos termos do voto do Relator. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.322.559 (338)
ORIGEM : PROC - 01279471420134025101 - TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : PATRICIA DE MELO CARVAJAL PAREDES
ADV.(A/S) : LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA (148792/RJ)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e,  ante  a  manifesta  improcedência  do  recurso,  condenou  a 
agravante  ao  pagamento  da  multa  de  1%  (um  por  cento)  sobre  o  valor 
atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de 
Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual 
de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.831 (339)
ORIGEM : 00416114620098070001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGDO.(A/S) : SANDRO FRANCISCO DE JESUS LOPES

ADV.(A/S) : ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA 
(24874/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  maioria,  negou  provimento  ao  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Nunes Marques. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.322.135

(340)

ORIGEM : 02005581720118040001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAZONAS

PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
ADV.(A/S) : LEONARDO NUNEZ CAMPOS (30972/BA, 401519/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO AMAZONAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  com aplicação da multa prevista  no art.  1.021, §  4º,  do CPC e 
majoração  da  verba  honorária,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Segunda 
Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.332.862

(341)

ORIGEM : 01907017420078260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO
ADV.(A/S) : SERGIO BARBOSA JUNIOR (202025/SP)
AGDO.(A/S) : COMERCIAL CABO TV SAO PAULO S.A. E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MURILO MARCO (238689/SP)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e deixou de aplicar o  disposto no § 11 do art.  85 do CPC, em 
virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009, nos termos do voto do Relator. Segunda 
Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.333.262

(342)

ORIGEM : 01214007320208217000 - TJRS - RS - 2ª TURMA 
RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
AGDO.(A/S) : NELI DE FATIMA DA SILVA
ADV.(A/S) : ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES (65635/RS)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental com majoração em 1% (um por cento) da verba honorária fixada 
pelas instâncias de origem e condenação do agravante ao pagamento  da 
multa  de 1% (um por  cento)  sobre o valor  atualizado da causa,  conforme 
previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, nos termos do voto 
do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.376

(343)

ORIGEM : 06002341020206180005 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : PIAUÍ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS
ADV.(A/S) : WALLYSON SOARES DOS ANJOS (10290/PI)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 203.543

(344)

ORIGEM : 203543 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : LAURI STAROSKY JUNIOR
ADV.(A/S) : CESAR CASTELLUCCI LIMA (22369/SC) E OUTRO(A/S)
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AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA

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

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
206.861

(345)

ORIGEM : 206861 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : GABRIEL QUIQUINATO DA SILVA
ADV.(A/S) : TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA (367838/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.303.955

(346)

ORIGEM : 00083442720134036100 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : ANPPREV - ASSOCIACAO NACIONAL DOS 

PROCURADORES E ADVOGADOS PUBLICOS 
FEDERAIS

ADV.(A/S) : HUGO MENDES PLUTARCO (44551-A/CE, 25090/DF)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 190.583

(347)

ORIGEM : 00612135220203000000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : LEVI ADRIANI FELICIO
ADV.(A/S) : PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO (26544/DF, 

327460/SP)
ADV.(A/S) : OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI (32163/DF)
ADV.(A/S) : VINICIUS ANDRE DE SOUSA (60285/DF)
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE DE MOURA (64376/DF)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
612.616

(348)

ORIGEM : AMS - 200002010685130 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A
ADV.(A/S) : FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA (69114/RJ) E 

OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.176.669

(349)

ORIGEM : 329765 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª 
REGIAO

PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)
EMBDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  acolheu  os  embargos  de 
declaração  para  atribuir-lhes  efeitos  infringentes,  em  ordem  a  anular  o 
acórdão emanado desta Segunda Turma no julgamento do agravo regimental 
e  restabelecer  a  sequência  do  processo,  nos  termos  do  voto  do  Relator. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.094.930

(350)

ORIGEM : 40017714320168240000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : ALEXANDRE SCHMIDT FERNANDES
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)
ADV.(A/S) : HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA (59173/DF)
ADV.(A/S) : MARLON CHARLES BERTOL (10693/SC, 326082/SP)
ADV.(A/S) : LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL (38879/SC, 

402581/SP)
ADV.(A/S) : LEONARDO DE MELO WELTER (36963/SC, 403603/SP)
EMBDO.(A/S) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração,  sem  majoração  da  verba  honorária,  nos  termos  do  voto  do 
Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.259.050

(351)

ORIGEM : 200734000251399 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 1ª REGIAO

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
ADV.(A/S) : HAMILTON DIAS DE SOUZA (01448/A/DF, 183768/RJ, 

20309/SP)
ADV.(A/S) : DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI (28468/DF)
ADV.(A/S) : SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR (19277/DF)

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Gilmar  Mendes  (Relator),  que 
acolhia os embargos de declaração para reconsiderar o acórdão embargado e 
respectiva  decisão  monocrática  e  determinar  a  devolução  dos  autos  ao 
tribunal de origem, para observância do dispositivo no art. 1.036 do Código de 
Processo  Civil,  pediu  vista  o  Ministro  Nunes  Marques.  Segunda  Turma, 
Sessão Virtual de 24.9.2021 a 1.10.2021.

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Impedido  o  Ministro  Nunes 
Marques. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.322.127

(352)

ORIGEM : 22762621220198260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS 

CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS 
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

ADV.(A/S) : GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES (69890/BA, 
88124/MG, 399674/SP)

ADV.(A/S) : RUY JANONI DOURADO (48292/DF, 71700/RJ, 128768/
SP)

EMBDO.(A/S) : MUNICIPIO DE MAUA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Decisão: A Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos 
de declaração para manter o acórdão recorrido e determinar a remessa dos 
autos ao Superior  Tribunal  de Justiça,  conforme disposto no art.  1.033 do 
CPC,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Segunda  Turma,  Sessão  Virtual  de 
3.12.2021 a 13.12.2021.
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EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 203.543

(353)

ORIGEM : 203543 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : LAURI STAROSKY JUNIOR
ADV.(A/S) : CESAR CASTELLUCCI LIMA (22369/SC) E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.284.118

(354)

ORIGEM : 50283291620144047107 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE 

TRIBUTOS
ADV.(A/S) : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 

(60955/BA, 28493/DF, 19841-A/MA, 177119/MG, 26269-
A/PB, 44204/PE, 95496/PR, 211489/RJ, 97500A/RS, 
397584/SP)

EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração  com  manutenção  da  multa  fixada  em  sede  de  embargos 
declaratórios, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual 
de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO SEGUNDO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 727.278

(355)

ORIGEM : AC - 7906055700 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : DOMINGOS FASANELLA FILHO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : DANIEL CARLOS CORREA MORGADO (183825/SP)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADV.(A/S) : PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.303.202

(356)

ORIGEM : 01604765220144025101 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO 

II
ADV.(A/S) : BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS (150937/RJ)
ADV.(A/S) : MAIARA LEHER (151082/RJ)
EMBDO.(A/S) : COLEGIO PEDRO II
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  converteu  os  embargos  de 
declaração em agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.158

(357)

ORIGEM : 00003887220166090036 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : PARTIDO VERDE E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUILHERME AZAMBUJA CASTELO BRANCO 

(12007/DF, 28696/GO)

EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  converteu  os  embargos  de 
declaração em agravo regimental,  negou-lhe provimento e, tendo em vista a 
ausência de fixação de honorários pela origem, deixou de aplicar o disposto 
no § 11 do art. 85 do CPC, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.347.397 (358)
ORIGEM : 00016861920148190006 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : SORAYA MARIA GADONI PIRES DA LUZ
ADV.(A/S) : BRUNO ABRITTA VENTURA (132936/RJ)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  recurso 
extraordinário, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual 
de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.348.821 (359)
ORIGEM : 10047015420188260099 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : NELSON DAS CHAGAS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : NELSON DAS CHAGAS JUNIOR (400755/SP)
RECDO.(A/S) : ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO 

JARDIM FLAMBOYAN
ADV.(A/S) : RODRIGO AUGUSTO GONCALVES (419195/SP)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  recurso 
extraordinário e, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorou em 1% (um 
por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os 
limites  previstos  nos  §§  2º  e  3º,  bem  assim  eventual  deferimento  da 
gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão 
Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.968 (360)
ORIGEM : 50011866020194039999 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
RECDO.(A/S) : EDNA PEREIRA DE SOUZA
ADV.(A/S) : JOSE ANTONIO SOARES NETO (8984/MS)

Decisão:  A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso 
extraordinário com agravo e, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majorou 
em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, 
observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, nos termos do voto do Relator. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.149 (361)
ORIGEM : 207149 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : THIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO
ADV.(A/S) : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE 

(358143/SP)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC N°  661.929 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.190 (362)
ORIGEM : 208190 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : FERNANDO GOMES MONTI
ADV.(A/S) : ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA (225178/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Decisão: Idêntica à de nº 361

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.166.621

(363)

ORIGEM : 0028277852014826005050000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : N.R.S.A.V.
ADV.(A/S) : JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (63185/DF, 

225737/RJ, 107106/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 361

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.334.742

(364)

ORIGEM : 00301788020088080024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CLARO S.A.
ADV.(A/S) : ANA TEREZA BASILIO (18158A/AL, A1482/AM, 4993-

A/AP, 68488/BA, 46159-A/CE, 22646/DF, 32968/ES, 
56629/GO, 22660-A/MA, 206585/MG, 26340-A/MS, 
30067/A/MT, 31218-A/PA, 29281A/PB, 54089/PE, 19798/
PI, 105164/PR, 074802/RJ, 1566 - A/RN, 11239/RO, 640-
A/RR, 121660A/RS, 59957-A/SC, 1269A/SE, 253532/SP, 
10.581-A/TO)

ADV.(A/S) : ADRIANO SEVERO DO VALLE (14982/ES)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
INTDO.(A/S) : TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADV.(A/S) : MARCOS DE CAMPOS SALGADO (155936/RJ)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 193.323 (365)
ORIGEM : 193323 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : DENIS MANDELBAUM
ADV.(A/S) : MARCELO FELLER (296848/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.604 (366)
ORIGEM : 204604 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CARLOS ALBERTO PRATA
ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO TELLES (242749/SP)
ADV.(A/S) : RAYANNE GOUVEA MERENDA (339768/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.811 (367)
ORIGEM : 206811 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : E.D.S.
ADV.(A/S) : REULER PABLO OLIVEIRA DOS ANJOS (170153/MG)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.183 (368)

ORIGEM : 207183 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : S.C.S.O.
AGTE.(S) : E.A.
ADV.(A/S) : ARLEI DA COSTA (158635/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.405 (369)
ORIGEM : 208405 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : LEANDRO DE OLIVEIRA FAGUNDES
AGTE.(S) : JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA
ADV.(A/S) : LUIZ ANTONIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR 

(299149/SP)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.581 (370)
ORIGEM : 208581 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : AILTON PEREIRA DE SOUZA
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.005 (371)
ORIGEM : 209005 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : NATHAN HENRIQUE ESTECIO DOS SANTOS 

NASCIMENTO
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP)
ADV.(A/S) : MATHEUS BRAGA YAGUI (453371/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.022 (372)
ORIGEM : 209022 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ESTANLEY DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.166 (373)
ORIGEM : 209166 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MAURICIO MESSIAS DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.345.937 (374)
ORIGEM : 50065246720208130525 - TJMG - TURMA RECURSAL 

DE POUSO ALEGRE
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE POUSO 

ALEGRE
AGDO.(A/S) : FERNANDO LUIZ FERRACIOLI CORTES
ADV.(A/S) : OMAR FURTADO DE OLIVEIRA FILHO (146937/MG)

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.351.050 (375)
ORIGEM : 00342960220168260224 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
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AGTE.(S) : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA
ADV.(A/S) : EDUARDO FERRARI GERALDES (215741/SP)
ADV.(A/S) : GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES (440373/

SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
ADV.(A/S) : LILIANE DA SILVA TAVARES (300402/SP)
INTDO.(A/S) : EDSON PEREIRA DOS SANTOS LIMA
INTDO.(A/S) : ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS SANTANA
ADV.(A/S) : AURELIO DOS SANTOS BANDEIRA (282504/SP)
INTDO.(A/S) : JONATHAN AIRTON LIMA FRANCA
ADV.(A/S) : WILLIAM CARVALHO NAVARRO (371268/SP)
INTDO.(A/S) : DAVID AGUIAR SANTOS
ADV.(A/S) : HENRIQUE BATISTA LEITE (260753/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.269.838

(376)

ORIGEM : 08000562820154058300 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS - ECT
ADV.(A/S) : MARILIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS (27916/PE)
ADV.(A/S) : CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES 

(16539/DF)
ADV.(A/S) : DANIEL KOBAYASHI DE PINHO (35919/DF)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 364

QUARTO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.334.450

(377)

ORIGEM : 00009763820148260318 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : JOAO MACHADO
ADV.(A/S) : LEANDRO LUCAS GARCEZ (214347/SP)
AGTE.(S) : ZANICHELI & NOVAES LTDA - ME
ADV.(A/S) : FRANCISCO SERGIO BOCAMINO RODRIGUES 

(107459/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 364

TERCEIRO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.334.450

(378)

ORIGEM : 00009763820148260318 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ZANICHELI & NOVAES LTDA - ME
ADV.(A/S) : FRANCISCO SERGIO BOCAMINO RODRIGUES 

(107459/SP)
AGTE.(S) : JOAO MACHADO
ADV.(A/S) : LEANDRO LUCAS GARCEZ (214347/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.040

(379)

ORIGEM : AREsp  - 1785084 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : R.A.S.
ADV.(A/S) : RENATO CESAR PEREIRA VICENTE (215982/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.664

(380)

ORIGEM : 00048088820118060141 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : FRANCISCO ANTONIO MARTINS MILITAO
ADV.(A/S) : LEONARDO FEITOSA ARRAIS MINETE (23110/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.392

(381)

ORIGEM : 06001196320206230000 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : RORAIMA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE
ADV.(A/S) : HENRIQUE KEISUKE SADAMATSU (18240/PR, 208-

A/RR)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.390

(382)

ORIGEM : 00002544220156000000 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : AVANTE - DIRETÓRIO NACIONAL
ADV.(A/S) : TAYNARA TIEMI ONO (48454/DF)
ADV.(A/S) : JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (59392/DF)
ADV.(A/S) : BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (23067/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
208.342

(383)

ORIGEM : 208342 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : SERGIO CANDIDO PEDRESCHI
AGTE.(S) : TADEU PEDRESCHI
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON (94899/RS, 

381830/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
208.949

(384)

ORIGEM : 208949 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : R.C.C.
ADV.(A/S) : ANDERSON DE SOUZA REIS (107877/PR, 122194/RJ) 

E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Decisão: Idêntica à de nº 364

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.315 (385)
ORIGEM : 48315 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : S.S.D.I.L.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=48315&codigoClasse=536
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=208949&codigoClasse=145
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=208949&codigoClasse=145
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=208342&codigoClasse=145
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=208342&codigoClasse=145
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351390&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351390&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349392&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349392&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347664&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1347664&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341040&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341040&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6072
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6072
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6073
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6073
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1269838&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1269838&codigoClasse=5572


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 77  

ADV.(A/S) : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES 
(69003/BA, 39291/DF, 120482/MG, 18553-A/MS, 2409-A/
RJ, 1530 - A/RN, 98709/SP)

AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.576 (386)
ORIGEM : 48576 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ADIR ASSAD
ADV.(A/S) : ANA CAROLINA MOREIRA SANTOS (231536/SP)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 385

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.573 (387)
ORIGEM : 49573 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ALESSANDRO RODRIGUES
ADV.(A/S) : CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY (111555/RJ, 

304092/SP)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão: Idêntica à de nº 385

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.364 (388)
ORIGEM : 50364 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : JOSE LUIS DA SILVA
ADV.(A/S) : LIZZIANE REIS DE BRITO (126948/RJ)
AGDO.(A/S) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SEXTA TURMA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 385

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.327.090

(389)

ORIGEM : 2041706020198217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
ADV.(A/S) : SAUL TOURINHO LEAL (22941/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO BARBOSA ARAUJO (65206/DF)
ADV.(A/S) : RENATO JOSE CURY (173131/MG, 181804/RJ, 154351/

SP)
ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 31755-

A/PA, 4187/SE, 357553/SP)
ADV.(A/S) : TATIANA MAGALHAES FLORENCE (191218/MG, 

104798/RJ, 343644/SP)
ADV.(A/S) : BRUNA MONTEIRO PAZZINATO (83330/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e aplicou multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da 
causa  (art.  1.021,  §  4°,  do  CPC/2015),  nos  termos  do  voto  do  Relator. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.835

(390)

ORIGEM : PROC - 12577406120075090011 - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL - BRDE
ADV.(A/S) : WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (4982/AC, 

15481A/AL, A1218/AM, 41783/DF, 26564/ES, 49346/GO, 
17478-A/MA, 170641/MG, 23167/A/MT, 24254-A/PB, 

45608/PE, 15478/PI, 83822/PR, 066862/RJ, 1248-A/RN, 
8772/RO, 550-A/RR, 69412A/RS, 47602-A/SC, 
1048A/SE, 355006/SP, 8242-A/TO)

AGDO.(A/S) : AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : MIRIAM KLAHOLD (17175/PR)

Decisão: Idêntica à de nº 389

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.341.401

(391)

ORIGEM : 00003802820108260566 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO E OUTRO(A/S)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.529 (392)
ORIGEM : 48529 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DO SENADO FEDERAL - CPI DA 
PANDEMIA

ADV.(A/S) : ROMULO GOBBI DO AMARAL (31995/DF)
ADV.(A/S) : EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF, 

94500/MG)
EMBDO.(A/S) : MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO
ADV.(A/S) : LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO (2665/CE) E 

OUTRO(A/S)
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 391

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.324.187

(393)

ORIGEM : 00012231620174050000 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : COMERCIAL CONSTRUIR LTDA - ME
ADV.(A/S) : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR (13005/PE)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 391

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.326.758

(394)

ORIGEM : 50029345820194047103 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A.
ADV.(A/S) : ADEMIR GILLI JUNIOR (20741/SC, 291902/SP)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 391

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.340.121

(395)

ORIGEM : 03006442920158240282 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : LIDUARDO TIMOTIO CORREA
ADV.(A/S) : RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA (7307/SC)
EMBDO.(A/S) : MUNICIPIO DE JAGUARUNA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARUNA

Decisão: Idêntica à de nº 391
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EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.344.245

(396)

ORIGEM : 00527906420078260050 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : A.R.
ADV.(A/S) : RENEE FERNANDO GONCALVES MOITAS (258569/SP)
ADV.(A/S) : CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY (111555/RJ, 

304092/SP)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
EMBDO.(A/S) : J.R.F.C.
ADV.(A/S) : GABRIELA DE CASTRO IANNI (214122/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 391

EMB.DECL. NA EXTRADIÇÃO 1.688 (397)
ORIGEM : 1688 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : WEI FENG WU YAO
ADV.(A/S) : JURANDIR TAVARES DE BRITO (8351/SE)
EMBDO.(A/S) : GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Decisão: Idêntica à de nº 391

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 39.825 (398)
ORIGEM : 39825 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
EMBDO.(A/S) : CARLOS HENRIQUE STABAUER RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : CAMILA DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : GLAUCIA STABAUER RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : TANIA MARA LIMA AMORIM
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : MARIA HELENA ESPINDULA ALVES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : JANETTE NEVES GOMES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : SANDRA MARIA DE CARVALHO SEDA
EMBDO.(A/S) : MARIA TERESA CARDOSO SILVA
ADV.(A/S) : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (1946/ES)
EMBDO.(A/S) : KARLA STELLA MARIA LYRIO DE SOUZA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.180 (399)
ORIGEM : 49180 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS
ADV.(A/S) : HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO (04144/DF)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : RELATOR DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 

5005470-96.2011.4.04.7111 DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 398

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MIN. EDSON FACHIN

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.321.768

(400)

ORIGEM : 00012437320168160041 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : M.S. LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS 

LTDA
ADV.(A/S) : JOAO JOAQUIM MARTINELLI (5578/AC, 17600A/AL, 

A1383/AM, 4609-A/AP, 64225/BA, 43608-A/CE, 01805/A/
DF, 31218/ES, 58806/GO, 21615-A/MA, 1796A/MG, 
15429-A/MS, 27764/A/MT, 28342-A/PA, 01723A/PE, 
18961/PI, 25430/PR, 139475/RJ, 1489 - A/RN, 
10665/RO, 611-A/RR, 45071A/RS, 3210/SC, 1211A/SE, 
175215/SP, 10.119-A/TO)

AGDO.(A/S) : ESTADO DO PARANA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental com fixação da multa prevista no art.  1.021, § 4º, do CPC, nos 
termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 
13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
972.679

(401)

ORIGEM : PROC - 10697120005270009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : BANCO PAN S.A.
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF, 

10503/ES, 139419/MG, 112310/RJ, 303020/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decisão: Idêntica à de nº 400

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.322.482

(402)

ORIGEM : 04026990320148190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
AGDO.(A/S) : CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
ADV.(A/S) : ANDRE GOMES DE OLIVEIRA (02279/A/DF, 85266/RJ, 

160895/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 400

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.327.201 (403)
ORIGEM : 08000924520164058103 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : GRENDENE S A
ADV.(A/S) : RAFAEL FERREIRA DIEHL (40911/RS, 336616/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.328.611 (404)
ORIGEM : 08128533320178140006 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARÁ
PROCED. : PARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADV.(A/S) : HUGO MENDES PLUTARCO (44551-A/CE, 25090/DF)
AGDO.(A/S) : MUNICIPIO DE ANANINDEUA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

ANANINDEUA

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.260.468

(405)

ORIGEM : 21836742020188260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA
PROC.(A/S)(ES) : LUCIMARA SEGALA (163929/SP)
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PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALES DE 
OLIVEIRA

AGDO.(A/S) : VIANORTE S/A
ADV.(A/S) : LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA (22043/DF, 67999/

SP)
ADV.(A/S) : JULIANA WERNEK DE CAMARGO (22041/DF, 

128234/SP)
ADV.(A/S) : WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR (209498/RJ, 

235272/SP)
ADV.(A/S) : RENAN GARCIA PIRES (319369/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.325.187

(406)

ORIGEM : 07406447019914036100 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF, 

10503/ES, 139419/MG, 112310/RJ, 303020/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.084

(407)

ORIGEM : 00650918920148130040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.
ADV.(A/S) : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (46662/GO, 144009/

MG, 01046/PE, 42369/PR, 185847/RJ, 11328/SC, 
226799/SP)

AGDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.333.389

(408)

ORIGEM : 00253483520044039999 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (8198/PI, 181924/

RJ, 101471/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.716

(409)

ORIGEM : 10011268420188260407 - TJSP - COLÉGIO RECURSAL 
- 30ª CJ - TUPÃ

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ
ADV.(A/S) : LORENZO TAVARES FINOTTI (301874/SP)
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE OSVALDO 

CRUZ
AGDO.(A/S) : MAURILIO PICCIRILLI
ADV.(A/S) : MARCELO VICTORIA IAMPIETRO (169230/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 403

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.340.864

(410)

ORIGEM : 03026715620168190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH (32112/DF, 

093126/RJ, 298470/SP)

ADV.(A/S) : JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO 
(152255/RJ)

ADV.(A/S) : GUILHERME VILLAS BOAS E SILVA (182044/RJ, 
449744/SP)

AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão: Idêntica à de nº 403

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.321.613

(411)

ORIGEM : 00065050620134058300 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : WALTER DA SILVA VIEIRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR (13005/PE)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do 
voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.262.564

(412)

ORIGEM : 200461000110640 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 3ª REGIAO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : SILEX TRADING S/A
ADV.(A/S) : RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES (19095/PE)
ADV.(A/S) : ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO 

(05870/PE)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 411

Processos com Decisões Idênticas:
RELATOR: MIN. NUNES MARQUES

AG.REG. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.526 (413)
ORIGEM : 45526 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : ARI RAMOS DA SILVA
ADV.(A/S) : ARAI DE MENDONCA BRAZAO (197602/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.575 (414)
ORIGEM : 45575 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : JORGE LUIZ SODRE MARACAJA
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO DE LIMA REIS (121474/RJ)
AGDO.(A/S) : JOSE COSME GOMES COELHO
ADV.(A/S) : LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO (130583/RJ)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 413

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.430 (415)
ORIGEM : 46430 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : TOPERMONT - TOBIAS PERFURACOES E DESMONTE 

LTDA
ADV.(A/S) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL (00513/DF, 

197854/MG) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MARIA DAS NEVES CARVALHO FONSECA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
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AGDO.(A/S) : ERICA VANESSA FONSECA DINIZ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : GUSTAVO GOMES FONSECA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : GUILHERME AUGUSTO XAVIER FONSECA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 413

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 198.432 (416)
ORIGEM : 198432 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : JUDISON PEREIRA MACHADO
ADV.(A/S) : ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA 

(13403/ES)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 200.393 (417)
ORIGEM : 200393 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : M.C.
ADV.(A/S) : THIAGO MACHADO DE CARVALHO (26973/DF) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Idêntica à de nº 416

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
205.615

(418)

ORIGEM : 205615 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : J.R.C.R.
ADV.(A/S) : ADRIANO PEREIRA (244787/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 416

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.911 (419)
ORIGEM : 37911 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : LUIZ CARLOS BATISTA
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS BATISTA (8624/ES)
AGDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.087 (420)
ORIGEM : 38087 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : ISMAILIO CAVALCANTI NASCIMENTO
ADV.(A/S) : SILDOMAR DA SILVA OLIVEIRA (47617/MG)
AGDO.(A/S) : SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL DE BELO HORIZONTE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
LIT.PAS. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 419

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.168 (421)
ORIGEM : 38168 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : JOSE FERREIRA MAFRA NETO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOSE BERALDO (64060/SP)

AGDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 419

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.264 (422)
ORIGEM : 38264 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : CARLOS ANTONIO DE FREITAS
ADV.(A/S) : CARLOS ANTONIO DE FREITAS (43992/MG)
ADV.(A/S) : AMANDA MARIA TEIXEIRA SOARES DE MELO (48370/

GO)
AGDO.(A/S) : JUIZ CORREGEDOR DIRETOR GERAL DA JUSTIÇA 

FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : DIRETOR GERAL DA POLÍCIA FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 419

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 43.048 (423)
ORIGEM : 43048 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : LUCIANO JOSE DE MIRANDA
ADV.(A/S) : SANDRO ANTONIO SCHAPIESKI (43346/PR, 11199/SC)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.912 (424)
ORIGEM : 46912 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA
ADV.(A/S) : JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES (58803/DF, 

199721/RJ)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Idêntica à de nº 423

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.326.970 (425)
ORIGEM : 02266629720098190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : MAURO MARINHO DE SOUZA RIBEIRO
ADV.(A/S) : ALLAN SERGIO REIS DE BRITO (166893/RJ)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.335.130 (426)
ORIGEM : 08026951420204050000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : MARINETE ALVES CORDEIRO
ADV.(A/S) : ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA 

(18788/PB, 01838/PE, 1198-A/RN)

Decisão: Idêntica à de nº 425

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.324.958

(427)

ORIGEM : PROC - 50358191220204047000 - TRF4 - PR - 2ª 
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TURMA RECURSAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : JOSE DA SILVA XAVIER
ADV.(A/S) : ISABELA ROSSITTO JATTI (67014/PR)
AGDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão: Idêntica à de nº 425

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.736

(428)

ORIGEM : PROC - 01521009620085010521 - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.INB
ADV.(A/S) : LUCIENE ANDRADE GARCIA (107361/RJ)
AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - SENGE
ADV.(A/S) : ERYKA FARIAS DE NEGRI (13372/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 425

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.695

(429)

ORIGEM : 70008322320207000000 - SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR

PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : AMANCIO GOMES
ADV.(A/S) : NIVALDO SILVA FERREIRA (24840/MS)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.338.424

(430)

ORIGEM : 00004632120114058102 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : LUIZ FERNANDO COSTA CAVALCANTE
ADV.(A/S) : PAULO NAPOLEAO GONCALVES QUEZADO (3183/CE)
ADV.(A/S) : LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA (28980/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 429

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.264.927 (431)
ORIGEM : 20770065920178260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE AMPARO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE AMPARO
ADV.(A/S) : LUIS AUGUSTO SILVEIRA LUVIZOTTO (265388/SP)
RECDO.(A/S) : DANIELE APARECIDA DE SOUZA
ADV.(A/S) : FERNANDA SANCHES CARLETTO (135652/SP)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  não  conheceu  do  recurso 
extraordinário com agravo, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.346.971 (432)
ORIGEM : 00493583720148110041 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO
RECDO.(A/S) : ESTADO DE MATO GROSSO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

Decisão: Idêntica à de nº 431

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.350.625 (433)
ORIGEM : 00002923220158260172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : GILCINEY ANTONIO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : MELIZE OLIVEIRA PONTES (104355/PR, 332278/SP)
RECDO.(A/S) : TATIANE GISELE TAVARES DE LIMA VIEIRA BIAJONE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RECDO.(A/S) : ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RECDO.(A/S) : SARA TAVARES DE LIMA PEREIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso 
extraordinário com agravo, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.475 (434)
ORIGEM : 00002450220084013804 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 1ª REGIAO
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : GILMAR JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ANTONIO CARLOS PENZIN FILHO (29175/MG)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Idêntica à de nº 433

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.827 (435)
ORIGEM : 10039457520188260477 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: Idêntica à de nº 433

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.932 (436)
ORIGEM : 10016393020178260070 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : JOSÉ LUIS ROMAGNOLI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARIO JESUS DE ARAUJO (243986/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : SELETA MEIO AMBIENTE LTDA.
ADV.(A/S) : CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO (67923/DF, 

56882A/GO, 225076/RJ, 225214/SP)
ADV.(A/S) : MAIRA MARTINS COSTA (310725/SP)

Decisão: Idêntica à de nº 433

Brasília, 14 de dezembro de 2021
HANNAH GEVARTOSKY

Secretária

ACÓRDÃOS

Ducentésima  Décima  Sétima  Ata  de  Publicação  de  Acórdãos, 
realizada nos termos do art. 95 do RISTF.

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.334.742

(437)

ORIGEM : 00301788020088080024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CLARO S.A.
ADV.(A/S) : ANA TEREZA BASILIO (18158A/AL, A1482/AM, 4993-

A/AP, 68488/BA, 46159-A/CE, 22646/DF, 32968/ES, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334742&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334742&codigoClasse=5732
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1352932&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351827&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1351475&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1350625&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1346971&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1264927&codigoClasse=5511
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1338424&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1338424&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1337695&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1337695&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1337736&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1337736&codigoClasse=5572


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 82  

56629/GO, 22660-A/MA, 206585/MG, 26340-A/MS, 
30067/A/MT, 31218-A/PA, 29281A/PB, 54089/PE, 19798/
PI, 105164/PR, 074802/RJ, 1566 - A/RN, 11239/RO, 640-
A/RR, 121660A/RS, 59957-A/SC, 1269A/SE, 253532/SP, 
10.581-A/TO)

ADV.(A/S) : ADRIANO SEVERO DO VALLE (14982/ES)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
INTDO.(A/S) : TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADV.(A/S) : MARCOS DE CAMPOS SALGADO (155936/RJ)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SERVIÇO  DE  VALOR 
ADICIONADO - SVA. INCLUSÃO NA CONTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  282  E  356/STF. 
INTERPRETAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA 
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 

I -  Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais 
apontados  como violados.  Incidência  da  Súmula  282/STF.  Ademais,  se  os 
embargos  declaratórios  não  foram  opostos  com  a  finalidade  de  suprir  a 
omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica 
a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o 
acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à  Constituição  Federal 
enseja a interposição do apelo extremo.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 193.323 (438)
ORIGEM : 193323 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : DENIS MANDELBAUM
ADV.(A/S) : MARCELO FELLER (296848/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.

II  -  O presente  recurso  mostra-se  inviável,  pois  contém apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.604 (439)
ORIGEM : 204604 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CARLOS ALBERTO PRATA
ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO TELLES (242749/SP)
ADV.(A/S) : RAYANNE GOUVEA MERENDA (339768/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 

desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
II  -  O presente  recurso  mostra-se inviável,  pois  contém apenas  a 

reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.127 (440)
ORIGEM : 206127 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : FRANCISNEI GOMES DO NASCIMENTO
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 691224 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

Decisão:  A  Turma,  por  maioria,  negou  provimento  ao  agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.

II  -  O presente  recurso  mostra-se inviável,  pois  contém apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.149 (441)
ORIGEM : 207149 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : THIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO
ADV.(A/S) : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE 

(358143/SP)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC N°  661.929 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo regimental  em  habeas corpus.  2.  Absolvição de falta grave 
e/ou  desclassificação  de  falta  grave  para  média.  3.  Regressão  ao  regime 
fechado.  4.  Falta  de  natureza  grave  configurada.  Negado  provimento  ao 
agravo regimental.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.190 (442)
ORIGEM : 208190 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : FERNANDO GOMES MONTI
ADV.(A/S) : ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA (225178/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo  regimental  em  habeas  corpus.  2.  Defesa  reitera  questão 
contida nos autos do HC 207.979/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta 
Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o 
mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.405 (443)
ORIGEM : 208405 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : LEANDRO DE OLIVEIRA FAGUNDES
AGTE.(S) : JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA
ADV.(A/S) : LUIZ ANTONIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR 

(299149/SP)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.

II  -  O presente  recurso  mostra-se  inviável,  pois  contém apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.581 (444)
ORIGEM : 208581 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : AILTON PEREIRA DE SOUZA
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.

II  -  O presente  recurso  mostra-se  inviável,  pois  contém apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.005 (445)
ORIGEM : 209005 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : NATHAN HENRIQUE ESTECIO DOS SANTOS 

NASCIMENTO
ADV.(A/S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP)
ADV.(A/S) : MATHEUS BRAGA YAGUI (453371/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA 287.  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte.

II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os 
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 

III – O recurso não ataca os fundamentos da decisão agravada, o que 
o torna inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.022 (446)
ORIGEM : 209022 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ESTANLEY DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE  QUE  ORIENTA  A  MATÉRIA  SOB  EXAME.  REITERAÇÃO  DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  A QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.

II  -  O presente  recurso  mostra-se inviável,  pois  contém apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

III - Agravo a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.060 (447)
ORIGEM : 209060 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : CÉLIO ALVES DE SOUZA
ADV.(A/S) : GIVANILDO GOMES (12635/O/MT)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS.  PEDIDO 
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 
2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS 
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. TESE  DEFENSIVA  NÃO 
EXAMINADA POR  ÓRGÃO  COLEGIADO  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA DE  TERATOLOGIA, 
FLAGRANTE  ILEGALIDADE  OU  ABUSO  DE  PODER  A  JUSTIFICAR  A 
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.

I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF 
veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos 
de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 
Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da 
sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do 
art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. 

II – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator 
que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega 
seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente 
ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se 
deu na espécie. Precedentes.

III – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não 
conhecer  do  agravo  regimental,  reafirmando  “o  entendimento  de  que  é 
inviável  inovar  as  razões  postas  no  recurso  especial  em  sede  de  agravo 
regimental,  como  feito  pela  combativa  defesa  na  presente  irresignação”. 
Nesse  contexto,  o  não  enfrentamento  dos  argumentos  veiculados  nesta 
impetração pelo órgão colegiado do STJ impede igualmente o exame deles 
por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente 
extravasamento  dos  limites  de  competência  descritos  no  art.  102  da 
Constituição Federal.

IV – Não existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, 
não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem, de ofício.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.166 (448)
ORIGEM : 209166 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MAURICIO MESSIAS DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA 
CORTE. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 

I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
desta Suprema Corte.

II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os 
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.576 (449)
ORIGEM : 48576 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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AGTE.(S) : ADIR ASSAD
ADV.(A/S) : ANA CAROLINA MOREIRA SANTOS (231536/SP)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECLAMAÇÃO.  PEDIDO  DE 
EXTENSÃO.  DECISÃO  INTER PARTES E  SEM  EFEITO  VINCULANTE. 
AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE  ADERÊNCIA 
ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO E DE DE EFEITOS ERGA OMNES. O 
RECLAMANTE  NÃO  FIGURA  NA  RELAÇÃO  JURÍDICA  PROCESSUAL 
PARADIGMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA  RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a 
reclamação  –  e,  mutatis  mutandis,  o  pedido  de  extensão  -  que  alegue 
contrariedade a decisões com efeitos  inter partes, proferidas em processos 
nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente.

II  –  O autor  da reclamação apontada como paradigma foi  o  único 
beneficiado  pela  decisão  de  natureza  subjetiva,  restando  claro  o  caráter 
exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a 
aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a 
extensão de seus efeitos.

III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, 
com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma 
apontado pelo reclamante, o que não se verificou nos presentes autos.

IV- Daí porque não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que 
inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos 
efeitos  da  reclamação  constitucional,  que  possui  requisitos  próprios  de 
cabimento,  somente  quando  observado  o  efetivo  descumprimento  ou 
inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema 
Corte. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance dos efeitos implementados 
em outros autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo 
do recurso, ajuizada diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. 

V - Patente, desse modo, o caráter personalíssimo e subjetivo no que 
toca ao autor da Rcl 43.007/DF, e, por consequência, resta clara a ausência 
de  aderência  estrita  entre  a  decisão  reclamada  e  o  aresto  tido  por 
desrespeitado, como já exaustivamente explicitado na decisão recorrida.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.061 (450)
ORIGEM : 49061 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME
ADV.(A/S) : THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA (71236/RJ) E 

OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : LUIS CARLOS FERNANDES ADAN
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo  regimental  na  reclamação.  2.  Direito  Processual  Civil.  3. 
Alegada violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Indicação 
de paradigma sem efeito vinculante. Usurpação de competência do STF não 
configurada. 4.  Não cabimento da reclamação. 5.  Ausência de argumentos 
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo 
regimental.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.573 (451)
ORIGEM : 49573 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ALESSANDRO RODRIGUES
ADV.(A/S) : CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY (111555/RJ, 

304092/SP)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO 
CONSTITUCIONAL.  OFENSA  ÀS  DECISÕES  PROFERIDAS  PELO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  NAS  ADPFs  395/DF  e  444/DF. 
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE 
ADERÊNCIA TEMÁTICA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO 
PARADIGMA.  DECISÃO  AGRAVADA  EM  HARMONIA  COM  A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que 
se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a 
esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto,  em ordem a 
permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da 
deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado 
deste Tribunal. Precedentes.

II – O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que 
julgou a apelação defensiva e afastou todas as preliminares suscitadas pela 
defesa, entre elas a condução do reclamante à delegacia de polícia, é anterior 
ao julgamento proferido por esta Suprema Corte nas ações invocadas como 
paradigma.

III –  Nessa linha, “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido 
de  que  é  necessário  que  a  decisão  dita  violada  tenha  sido  proferida  em 
momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve 
ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24.845 AgR/RS, rel. 
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). Precedentes.

IV – Já no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF ficou assentado 
que  a  decisão  proferida  naquelas  ações  “não  desconstitui  interrogatórios 
realizados  até  a  data  [daquele]  julgamento,  mesmo  que  os  interrogados 
tenham  sido  coercitivamente  conduzidos  para  tal  ato”,  o  que  também 
inviabiliza o conhecimento desta reclamação constitucional.

V – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, 
pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência 
deste  Supremo  Tribunal  Federal  que  orienta  a  matéria,  impossibilitando  a 
concessão de habeas corpus de ofício pretendida.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.012 (452)
ORIGEM : 50012 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAPÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : JONAS DIEGO NASCIMENTO SOUSA
ADV.(A/S) : DIONY LIMA MELO (2542/AP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo regimental  em reclamação. 2. Preliminar de prevenção não 
merece  prosperar.  3.  Defesa  reitera  questão  contida  nos  autos  do  HC 
205.045/AP.  Impossibilidade.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  no 
sentido  de  não  admitir  reiteração  de  pedidos  com  o  mesmo  fundamento. 
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.345.937 (453)
ORIGEM : 50065246720208130525 - TJMG - TURMA RECURSAL 

DE POUSO ALEGRE
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE POUSO 

ALEGRE
AGDO.(A/S) : FERNANDO LUIZ FERRACIOLI CORTES
ADV.(A/S) : OMAR FURTADO DE OLIVEIRA FILHO (146937/MG)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  PARIDADE  ENTRE  PROCURADORES  ATIVOS  E 
INATIVOS  DO  MUNICÍPIO  DE  POUSO  ALEGRE/MG.  LEIS  MUNICIPAIS 
4.614/2007 e 6.200/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE 
NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 

I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso 
extraordinário  quando  sua  análise  implica  a  revisão  do  conjunto  fático-
probatório  dos autos e das normas infraconstitucionais  locais aplicáveis  ao 
caso. 

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.351.050 (454)
ORIGEM : 00342960220168260224 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA
ADV.(A/S) : EDUARDO FERRARI GERALDES (215741/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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ADV.(A/S) : GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES (440373/
SP)

AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
ADV.(A/S) : LILIANE DA SILVA TAVARES (300402/SP)
INTDO.(A/S) : EDSON PEREIRA DOS SANTOS LIMA
INTDO.(A/S) : ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS SANTANA
ADV.(A/S) : AURELIO DOS SANTOS BANDEIRA (282504/SP)
INTDO.(A/S) : JONATHAN AIRTON LIMA FRANCA
ADV.(A/S) : WILLIAM CARVALHO NAVARRO (371268/SP)
INTDO.(A/S) : DAVID AGUIAR SANTOS
ADV.(A/S) : HENRIQUE BATISTA LEITE (260753/SP)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CRIMINAL.  REGULARIDADE  NA REALIZAÇÃO  DAS 
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  CONTROVÉRSIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  DIRETA  À 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica 
a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o 
acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à  Constituição  Federal 
enseja a interposição do apelo extremo.

II  –  Conforme  a  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.269.838

(455)

ORIGEM : 08000562820154058300 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS - ECT
ADV.(A/S) : MARILIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS (27916/PE)
ADV.(A/S) : CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES 

(16539/DF)
ADV.(A/S) : DANIEL KOBAYASHI DE PINHO (35919/DF)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DO TRABALHO. RECOLHIMENTO 
DE  FGTS  E  DE  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL.  VALIDADE  DE  NORMA DE 
ACORDO  COLETIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  DE  FUNDAMENTO  SUFICIENTE  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  CONTROVÉRSIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE 
OFENSA  DIRETA  À  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA  DA SÚMULA 454/STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE 
NEGA PROVIMENTO.

I  –  É  deficiente  a  fundamentação  do  recurso  extraordinário  cujas 
razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. 
Incidência da Súmula 283/STF. 

II  –  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário  quando  sua  análise 
implica  a  revisão  da  interpretação  de  normas  infraconstitucionais  que 
fundamentam  o  acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à 
Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

III  –  Conforme  a  Súmula  454/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame de cláusulas de acordo coletivo.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.327.090

(456)

ORIGEM : 2041706020198217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
ADV.(A/S) : SAUL TOURINHO LEAL (22941/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO BARBOSA ARAUJO (65206/DF)

ADV.(A/S) : RENATO JOSE CURY (173131/MG, 181804/RJ, 154351/
SP)

ADV.(A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 31755-
A/PA, 4187/SE, 357553/SP)

ADV.(A/S) : TATIANA MAGALHAES FLORENCE (191218/MG, 
104798/RJ, 343644/SP)

ADV.(A/S) : BRUNA MONTEIRO PAZZINATO (83330/RS)
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e aplicou multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da 
causa  (art.  1.021,  §  4°,  do  CPC/2015),  nos  termos  do  voto  do  Relator. 
Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  PACIENTE  SUBMETIDO  À 
TRATAMENTO  EXPERIMENTAL.  TERMO  DE  CONSENTIMENTO. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  RESPONSABILIDADE  DO 
LABORATÓRIO.  CONTINUIDADE  DO  TRATAMENTO.  AÇÃO  DE 
REGRESSO  PROPOSTA  PELO  ESTADO  CONTRA  O  LABORATÓRIO. 
FATOS  E  PROVAS  E  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  279  E  454/STF. 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA REFLEXA.  AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 

I -  Para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do 
conjunto fático-probatório da causa, bem como de cláusulas contratuais, o que 
encontra óbice nas Súmulas 279 e 454/STF.

II  –  É  inviável,  em  recurso  extraordinário,  o  exame  de  legislação 
infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição Federal.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 
multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.332.862

(457)

ORIGEM : 01907017420078260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO
ADV.(A/S) : SERGIO BARBOSA JUNIOR (202025/SP)
AGDO.(A/S) : COMERCIAL CABO TV SAO PAULO S.A. E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MURILO MARCO (238689/SP)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e deixou de aplicar o  disposto no § 11 do art.  85 do CPC, em 
virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009, nos termos do voto do Relator. Segunda 
Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo regimental  no recurso extraordinário com agravo. 2.  Direito 
Administrativo.  3.  Passagem  de  cabos  e  instalação  de  equipamentos  de 
transmissão de TV a cabo.  Cobrança pela utilização de bem público de uso 
comum  do  povo.  Impossibilidade.  Precedentes  do  STF.  4.  Ausência  de 
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento 
ao agravo regimental.

TERCEIRO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.334.450

(458)

ORIGEM : 00009763820148260318 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : ZANICHELI & NOVAES LTDA - ME
ADV.(A/S) : FRANCISCO SERGIO BOCAMINO RODRIGUES 

(107459/SP)
AGTE.(S) : JOAO MACHADO
ADV.(A/S) : LEANDRO LUCAS GARCEZ (214347/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  TERCEIRO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA 
COISA  JULGADA  E  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DO 
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  NORMAS  INFRACONSTITUCIONAIS. 
AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  (TEMA  660).  ACÓRDÃO 
RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  NÃO OCORRÊNCIA DE 
OFENSA AO ART.  93,  IX,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339  DA 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6072
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1334450&codigoClasse=6072
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1332862&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1332862&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1327090&codigoClasse=5628
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1327090&codigoClasse=5628
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1269838&codigoClasse=5572
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1269838&codigoClasse=5572


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 86  

REPERCUSSÃO  GERAL).  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VEREADOR.  SÓCIO  OCULTO. 
COMPETÊNCIA  PARA  O  EXAME  DA  DEMANDA.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME  DE  PROVAS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  279/STF. 
CONTROVÉRSIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  AFRONTA 
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA 
DE  IMPUGNAÇÃO  DE  UM  DOS  FUNDAMENTOS  SUFICIENTES  DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283/STF.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 
660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da 
controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos 
princípios  constitucionais  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do  devido 
processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de 
normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da 
Carta Magna. 

II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 
339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, 
IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda 
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada 
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 
decisão. 

III  –  Nos  termos  da  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

IV  -  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário  quando  sua  análise 
implica  a  revisão  da  interpretação  de  normas  infraconstitucionais  que 
fundamentam  o  acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à 
Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

V – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões 
não  atacam  todos  os  fundamentos  suficientes  da  decisão  agravada. 
Incidência da Súmula 283/STF. 

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

QUARTO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.334.450

(459)

ORIGEM : 00009763820148260318 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : JOAO MACHADO
ADV.(A/S) : LEANDRO LUCAS GARCEZ (214347/SP)
AGTE.(S) : ZANICHELI & NOVAES LTDA - ME
ADV.(A/S) : FRANCISCO SERGIO BOCAMINO RODRIGUES 

(107459/SP)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  QUARTO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA 
COISA  JULGADA  E  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DO 
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  NORMAS  INFRACONSTITUCIONAIS. 
AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  (TEMA  660).  ACÓRDÃO 
RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  NÃO OCORRÊNCIA DE 
OFENSA AO ART.  93,  IX,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339  DA 
REPERCUSSÃO  GERAL).  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VEREADOR.  SÓCIO  OCULTO. 
COMPETÊNCIA  PARA  O  EXAME  DA  DEMANDA.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME  DE  PROVAS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  279/STF. 
CONTROVÉRSIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  AFRONTA 
DIRETA  À  CARTA  MAGNA.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO 
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 
660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da 
controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos 
princípios  constitucionais  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do  devido 
processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de 
normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da 
Carta Magna. 

II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 
339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, 
IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda 
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada 
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 
decisão. 

III  –  Nos  termos  da  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

IV  -  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário  quando  sua  análise 

implica  a  revisão  da  interpretação  de  normas  infraconstitucionais  que 
fundamentam  o  acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à 
Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

V – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões 
não  atacam  todos  os  fundamentos  suficientes  da  decisão  agravada. 
Incidência da Súmula 283/STF. 

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.376

(460)

ORIGEM : 06002341020206180005 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : PIAUÍ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS
ADV.(A/S) : WALLYSON SOARES DOS ANJOS (10290/PI)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Eleitoral.  Cassação de 
Mandato.  Inelegibilidade.  Lei  Complementar  64/90.  Constitucionalidade. 
Inteligência da ADI 4.089. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental. 

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.664

(461)

ORIGEM : 00048088820118060141 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ

PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : FRANCISCO ANTONIO MARTINS MILITAO
ADV.(A/S) : LEONARDO FEITOSA ARRAIS MINETE (23110/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  ACUSAÇÃO  DE 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  CONSUMADO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI. 
ABSOLVIÇÃO  DOS  ACUSADOS.  JULGAMENTO  ANULADO. 
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA  DA SÚMULA  279/STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE 
NEGA PROVIMENTO.

I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os 
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 

II – O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral 
no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que 
a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos 
da  causa.  A  mera  alegação  de  existência  do  requisito,  desprovida  de 
fundamentação  adequada  que  demonstre  seu  efetivo  preenchimento,  não 
satisfaz  a  exigência  prevista  no  art.  1.035,  §  2°,  do  Código  de  Processo 
Civil/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 

III  –  Consoante  a  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.835

(462)

ORIGEM : PROC - 12577406120075090011 - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL - BRDE
ADV.(A/S) : WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (4982/AC, 

15481A/AL, A1218/AM, 41783/DF, 26564/ES, 49346/GO, 
17478-A/MA, 170641/MG, 23167/A/MT, 24254-A/PB, 
45608/PE, 15478/PI, 83822/PR, 066862/RJ, 1248-A/RN, 
8772/RO, 550-A/RR, 69412A/RS, 47602-A/SC, 
1048A/SE, 355006/SP, 8242-A/TO)

AGDO.(A/S) : AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : MIRIAM KLAHOLD (17175/PR)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental  e aplicou multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da 
causa  (art.  1.021,  §  4°,  do  CPC/2015),  nos  termos  do  voto  do  Relator. 
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Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  284  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões 
não  atacam  especificadamente  o  fundamento  da  decisão  agravada, 
consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 
284/STF. 

II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da 
multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.392

(463)

ORIGEM : 06001196320206230000 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : RORAIMA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE
ADV.(A/S) : HENRIQUE KEISUKE SADAMATSU (18240/PR, 208-

A/RR)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  FUNDAMENTOS 
SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INOBSERVÂNCIA DO ART.  1.021, § 1°, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.

I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões 
não  atacam  todos  os  fundamentos  suficientes  da  decisão  agravada. 
Incidência da Súmula 283/STF. 

II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá 
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.390

(464)

ORIGEM : 00002544220156000000 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : AVANTE - DIRETÓRIO NACIONAL
ADV.(A/S) : TAYNARA TIEMI ONO (48454/DF)
ADV.(A/S) : JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (59392/DF)
ADV.(A/S) : BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (23067/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  ELEITORAL.  PARTIDO  POLÍTICO.  APLICAÇÃO  DE 
RECURSOS  DO  FUNDO  PARTIDÁRIO.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 
E  356  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  INADMISSIBILIDADE  DO 
PREQUESTIONAMENTO  IMPLÍCITO.  CONTROVÉRSIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  DIRETA  À 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele 
arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

II  –  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário  quando  sua  análise 
implica  a  revisão  da  interpretação  de  normas  infraconstitucionais  que 
fundamentam  o  acórdão  recorrido,  dado  que  apenas  ofensa  direta  à 
Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
208.342

(465)

ORIGEM : 208342 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : SERGIO CANDIDO PEDRESCHI
AGTE.(S) : TADEU PEDRESCHI
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON (94899/RS, 

381830/SP)

AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECUSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS  CORPUS.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA 
INICIAL  QUE  NÃO  INFIRMAM  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I  -  O  presente  recurso  mostra-se  inviável,  pois  contém  apenas  a 
reiteração  dos  argumentos  de  defesa  anteriormente  expostos,  sem,  no 
entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas.

II - Agravo ao qual se nega provimento.

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 39.825 (466)
ORIGEM : 39825 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
EMBDO.(A/S) : CARLOS HENRIQUE STABAUER RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : CAMILA DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : GLAUCIA STABAUER RIBEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : TANIA MARA LIMA AMORIM
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : MARIA HELENA ESPINDULA ALVES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : JANETTE NEVES GOMES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : SANDRA MARIA DE CARVALHO SEDA
EMBDO.(A/S) : MARIA TERESA CARDOSO SILVA
ADV.(A/S) : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (1946/ES)
EMBDO.(A/S) : KARLA STELLA MARIA LYRIO DE SOUZA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO  MATERIAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I  -  Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da 
matéria,  em  decorrência  de  inconformismo  do  embargante.  Não  foram 
observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, 
do CPC/1973), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na 
decisão guerreada. 

II- Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.529 (467)
ORIGEM : 48529 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO DO SENADO FEDERAL - CPI DA 
PANDEMIA

ADV.(A/S) : ROMULO GOBBI DO AMARAL (31995/DF)
ADV.(A/S) : EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF, 

94500/MG)
EMBDO.(A/S) : MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO
ADV.(A/S) : LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO (2665/CE) E 

OUTRO(A/S)
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADERÊNCIA ENTRE 
O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. CABIMENTO. COMISSÃO 
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PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COVID-19. QUEBRA DE SIGILO. TRATO 
DOS DOCUMENTOS ARRECADADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO 
DE SUA CONFIDENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE  OU  ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
REJEITADOS.  

I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do Código de Processo 
Civil  -  CPC,  há  pressupostos  certos  para  a  oposição  dos  embargos  de 
declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Assim, os embargos 
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de 
inconformismo do embargante, uma vez que inexiste omissão, contradição ou 
obscuridade na decisão combatida.

II-  Como  afirmado  exaustivamente  no  acórdão  embargado,  a 
presente reclamação constitucional  é manifestamente cabível, pois ajuizada 
pela parte que integrou a relação processual paradigma, bem assim foi por ela 
diretamente  beneficiada,  reconhecendo-se,  ademais,  o  ajuste  entre  a 
providência  buscada  e  a  decisão  tida  como  descumprida.  Os  cuidados 
discriminados na decisão paradigma quanto ao trato dos dados da reclamante 
estão em consonância com a proteção constitucional conferida à intimidade e 
privacidade  das  pessoas,  assim  como  à  inviolabilidade  de  suas 
comunicações.

III- – Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.180 (468)
ORIGEM : 49180 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS
ADV.(A/S) : HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO (04144/DF)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : RELATOR DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 

5005470-96.2011.4.04.7111 DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO  MATERIAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  

I  -  Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da 
matéria  em  decorrência  de  inconformismo  do  embargante.  Não  foram 
observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, 
do  CPC),  uma  vez  que  inexiste  omissão,  contradição  ou  obscuridade  na 
decisão combatida.

II - Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.324.187

(469)

ORIGEM : 00012231620174050000 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIAO

PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : COMERCIAL CONSTRUIR LTDA - ME
ADV.(A/S) : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR (13005/PE)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  ERRO  MATERIAL. 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  EFEITOS  INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo 
Civil/2015.

II  –  Os  embargos  de  declaração  não  constituem meio  processual 
adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
infringentes,  salvo  se  existentes  os  vícios  elencados  no  art.  1.022  do 
CPC/2015.

III – Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.326.758

(470)

ORIGEM : 50029345820194047103 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A.

ADV.(A/S) : ADEMIR GILLI JUNIOR (20741/SC, 291902/SP)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO  MATERIAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do 
art.  1.022  do  CPC/2015,  quando  no  acórdão  recorrido  estiver  presente 
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem 
apenas  o  inconformismo  da  embargante  com  o  resultado  do  julgamento, 
mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em 
demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

III – Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.094.930

(471)

ORIGEM : 40017714320168240000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : ALEXANDRE SCHMIDT FERNANDES
ADV.(A/S) : MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)
ADV.(A/S) : HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA (59173/DF)
ADV.(A/S) : MARLON CHARLES BERTOL (10693/SC, 326082/SP)
ADV.(A/S) : LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL (38879/SC, 

402581/SP)
ADV.(A/S) : LEONARDO DE MELO WELTER (36963/SC, 403603/SP)
EMBDO.(A/S) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração,  sem  majoração  da  verba  honorária,  nos  termos  do  voto  do 
Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Embargos  de  declaração  no  agravo  regimental  no  recurso 
extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de VPNI. 
Quintos.  Lei  15.138/2010  do  Estado  de  Santa  Catarina.  Pretensão  de 
contagem  de  tempo  em  que  o  servidor  ocupava  unicamente  cargo  em 
comissão. Impossibilidade. 4. ADI 5.441. Modulação dos efeitos apenas para 
afastar  a  necessidade  ressarcimento  dos  valores  recebidos  de  boa  fé. 
Inaplicável  ao caso.  Servidor nunca recebeu a referida vantagem. 5. Tema 
1.145  da  repercussão  geral.  Não  incidência.  Distinguish.  6.  Ausência  de 
omissão,  obscuridade,  contradição  ou  erro  material.  7.  Embargos  de 
declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária. 

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.340.121

(472)

ORIGEM : 03006442920158240282 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : LIDUARDO TIMOTIO CORREA
ADV.(A/S) : RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA (7307/SC)
EMBDO.(A/S) : MUNICIPIO DE JAGUARUNA
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARUNA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO. 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  EFEITOS  INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Novo Código de 
Processo Civil.

II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, 
porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado 
para  a  reforma  do  decisum, não  sendo  possível  atribuir-lhes  efeitos 
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em 
questão.

III - Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO SEGUNDO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 727.278

(473)

ORIGEM : AC - 7906055700 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : DOMINGOS FASANELLA FILHO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : DANIEL CARLOS CORREA MORGADO (183825/SP)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADV.(A/S) : PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Embargos  de  declaração  nos  embargos  de  declaração  no  agravo 
regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  2.  Direito  Ambiental.  3. 
Demolição  de  edifício  construído  em  Área  de  Preservação  Permanente. 
Julgamento  antecipado  da  lide.  Cerceamento  de  defesa  4.  Matéria 
infraconstitucional.  Ofensa  reflexa  à  Constituição  Federal.  Necessidade  de 
reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes 5. Ausência 
de  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro  material.  6.  Embargos  de 
declaração rejeitados. 

EMB.DECL. NA EXTRADIÇÃO 1.688 (474)
ORIGEM : 1688 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : WEI FENG WU YAO
ADV.(A/S) : JURANDIR TAVARES DE BRITO (8351/SE)
EMBDO.(A/S) : GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Decisão:  A  Turma,  por  unanimidade,  rejeitou  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
3.12.2021 a 13.12.2021.

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DIREITO 
INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA.  CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.  COMPETÊNCIA DO 
ESTADO  REQUERENTE.  PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. 
DUPLA  TIPICIDADE  E  PUNIBILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS  LEGAIS.  INEXISTENTES  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

I  -  Conforme preceitua o art.  619 do CPP, há pressupostos certos 
para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-
se  ausentes.  Em  verdade,  os  fundamentos  recursais  trazem  apenas  a 
reiteração daqueles anteriormente expostos pela defesa.

II- Como afirmando no acórdão embargado, toda a matéria legal e 
constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido 
apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. O acórdão que 
deferiu  a extradição deixou claramente consignada a questão controvertida 
que lhe foi submetida, no que tange aos pressupostos para o deferimento do 
pedido extradicional,  naquilo  que envolve a dupla tipicidade e punibilidade, 
bem como no que toca à ausência de causas impeditivas do pleito formulado. 
Também destacou-se que a entrega estava condicionada à observância, pelo 
Estado  requerente,  de  todos os compromissos  previstos no art.  96  da Lei 
13.445/2017.

III-  No que toca à alegação do embargante quanto à ausência de 
bilateralidade  típica  (evasão  de  divisas)  relativamente  ao  Tratado  de 
Extradição firmado entre o Brasil e os EUA, o acórdão claramente consignou 
que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  possui  previsão  correspondente  em 
nosso ordenamento, na forma do art. 1º da Lei 9.613/1998, consistente em 
ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,  disposição, 
movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores  provenientes, 
direta ou indiretamente, de infração penal. Assim, consignou-se o atendimento 
integral do requisito da dupla tipicidade.

IV- Ademais, foi dito que qualquer tese acerca do mérito propriamente 
dito das acusações, ou mesmo a realização das diligências requeridas, não 
possui  relação  com  os  requisitos  da  extradição,  visto  que  as  alegações 
defensivas  devem limitar-se  à  identidade  do  extraditando,  eventual  defeito 
formal ou à ilegalidade da extradição, nos termos do disposto no art. 91, § 1º, 
da Lei de Migração.

V-  Nesse  cenário,  muito  embora  o  embargante  afirme o  contrário, 
verifico  que se busca,  neste recurso,  novamente,  a  discussão da  matéria. 
Porém,  os  embargos  de  declaração  não  constituem  meio  processual 
adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que 
não ocorre no caso em questão.

VI – Embargos de declaração rejeitados.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.303.202

(475)

ORIGEM : 01604765220144025101 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES

EMBTE.(S) : SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLEGIO PEDRO 
II

ADV.(A/S) : BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS (150937/RJ)
ADV.(A/S) : MAIARA LEHER (151082/RJ)
EMBDO.(A/S) : COLEGIO PEDRO II
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  converteu  os  embargos  de 
declaração em agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Embargos  de  declaração  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do 
art.  1.024,  §3º,  CPC.  2.  Direito  Administrativo.  Diploma  obtido  em 
universidades dos países abarcados pelo Acordo de Admissão de Títulos e 
Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados 
Partes  do  Mercosul.  Necessidade  de  revalidação.  3.  Matéria 
infraconstitucional.  Ofensa  reflexa  à  Constituição  Federal.  Necessidade  de 
reexame  do  acervo  probatório.  Súmula  279  do  STF.  4.  Ausência  de 
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento 
ao agravo regimental.

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.158

(476)

ORIGEM : 00003887220166090036 - TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL

PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : PARTIDO VERDE E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUILHERME AZAMBUJA CASTELO BRANCO 

(12007/DF, 28696/GO)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  A Turma,  por  unanimidade,  converteu  os  embargos  de 
declaração em agravo regimental,  negou-lhe provimento e, tendo em vista a 
ausência de fixação de honorários pela origem, deixou de aplicar o disposto 
no § 11 do art. 85 do CPC, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021.

Embargos  de  declaração  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do 
art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao 
pagamento  de  multa.  Razoabilidade  e  proporcionalidade.  3.  Ofensa 
constitucional  indireta.  4.  Necessidade  de  reexame  de  fatos  e  provas. 
Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes 
de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Fabiano de Azevedo Moreira

Coordenador de Processamento Final

SECRETARIA JUDICIÁRIA
 

Decisões e Despachos dos Relatores

PROCESSOS ORIGINÁRIOS

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.438 (477)
ORIGEM : 3438 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DO MARANHAO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Trata-se de Ação Cível Originária interposta pelo Estado do 
Maranhão,  na qual  se requer,  ao fim,  a  determinação de que  a União se 
abstenha de “executar a contragarantia vinculada ao contrato de empréstimo 
firmado entre o Estado do Maranhão e o Bank Of  America (Contrato ROF  
TA652763) quanto à parcela relativa a julho de 2020”.

Assim, manifeste-se o Estado do Maranhão, no prazo de 10 (dez) 
dias, sobre eventual pagamento voluntário da referida parcela (julho/2020 – 
Contrato ROF TA652763).

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.544 (478)
ORIGEM : 3544 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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PROCED. : AMAPÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO: Trata-se  de  ação  cível  originária,  com  pedido  de  tutela 
provisória de urgência, proposta pelo Estado do Amapá em face da União, 
objetivando:

“(1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que 
seja  suspenso  o  ato  administrativo,  praticado  pelo  Senhor  Secretário  do 
Tesouro Nacional, obsta a adesão ao RRF pelo Estado do Amapá nos termos 
da fundamentação acima.

(…)
(3)  no  mérito,  o  julgamento  definitivo  de  procedência  da  presente 

ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional que impôs restrição a adesão do Estado do Amapá”. 
(eDOC 1, p. 21)

O objetivo do Estado do Amapá, portanto, é a anulação do ato da 
Secretaria  do  Tesouro  Nacional  (STN)  para,  com  isso,  possibilitar-lhe  a 
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), previsto na LC 159/2017.

Segundo relata, a STN concluiu que o Estado não poderia ingressar 
no RRF, porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, 
da Lei Complementar 159/2017.

Afirma  que,  por  meio  de  diversos  ofícios  enviados  à  STN,  teria 
demonstrado o cumprimento do referido requisito (art. 3º, inciso II, alínea “a”, 
da LC 159/2017), cujo cálculo foi realizado com os valores de honras de aval 
de  forma  integral,  por  entender  que  não  podem  ser  analisados  de  modo 
fracionado, uma vez que a execução das contragarantias permite que a União 
retenha receitas, advindas das transferências constitucionais e do exercício da 
competência tributária, do Estado do Amapá no montante dos compromissos 
quitados. 

Sobre as honras de aval, aduz, in verbis, que:
“O montante de honras de aval é composto pelo valor honrado pela 

União (valor principal) e pelos juros incorridos desde o dia da honra de aval 
que ainda não foram pagos. 

O entendimento adotado é o de que os valores de honras de aval 
devem ser considerados em sua totalidade na análise do indicador que apura 
o comprometimento da Receita Corrente Líquida, uma vez que este valor está 
sujeito a realização imediata através da execução das contragarantias. 

A abordagem considerou os atos potenciais que podem vir a afetar o 
patrimônio,  imediata ou indiretamente,  e  que podem prejudicar  o equilíbrio 
financeiro.  A  abordagem  é  orientada  pelo  fluxo  de  caixa  envolvido  na 
execução futura do ato potencial”. (eDOC 1, p.9)

Assevera que, no entanto, a STN posicionou-se no sentido de recusar 
as honras de aval como despesas elegíveis (R$ 87 milhões), o que implica no 
não cumprimento do critério disposto no art. 3°, inciso II, “a”, da LC  159/2017, 
referente às despesas correntes superiores a 95% (noventa e cinco por cento) 
da receita corrente aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de 
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. 

Sustenta  que  esse  óbice  oposto  ao  Estado,  em  aderir  ao  RRF, 
significa  a  possibilidade  de  a  União  cobrar  as  honras  de  forma  imediata, 
deduzindo-as  do  FPE,  o  que  resultará  no  colapso  do  funcionamento  da 
unidade federada, porquanto ficará impedido de acessar sua principal fonte de 
receita,  mormente  se  considerada  a  atual  vedação  de  contratação  de 
operações de crédito e o contexto fiscal adverso pelo qual atravessa o Estado 
demonstrado  à  STN,  o  que  acarretará  em  novos  contratos  inadimplidos, 
piorando o equilíbrio nas contas públicas. 

Destaca que, por conta do descompasso da evolução entre a STN e 
a  gestão  fiscal  de  entes  como  o  Amapá,  os  processos  se  mostram 
praticamente  inviáveis  ou  incompatíveis  com  o  mandato  de  quatro  anos, 
tendo em vista as curtas janelas de regularidade fiscal e a longa tramitação 
entre a formalização das cartas-consulta e a contratação propriamente dita 
(com  etapas,  em  alguns  casos  em  mais  de  uma  oportunidade,  junto  a 
COFIEX, STN, PGFN e Senado). 

Salienta estar em busca de uma interpretação mais flexível para o 
requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017, por 
entender  que  a  não  obtenção  dos  95%  de  comprometimento  da  Receita 
Corrente Líquida, por uma diferença de apenas 1,39%, não constitui critério 
razoável  para  que  o  Estado  do  Amapá seja  considerado  não  habilitado  a 
aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), uma vez que tal diferença 
não  conduz  ao  entendimento  de  que  o  Estado  está  em  uma  posição  de 
equilíbrio fiscal. 

Alega  que  o  governo  vem  promovendo  uma  série  de  medidas 
voltadas ao ajuste fiscal e sustentabilidade, como por exemplo, privatizações, 
contenção  de  despesas  com  pessoal,  reforma  administrativa,  entre  outras 
iniciativas estruturantes como as inseridas no “Progestão” do Banco Mundial. 

Argumenta que há curto espaço de tempo para adesão ao RRF (o 
qual seria o único remédio jurídico para o Estado do Amapá), sob pena desta 
restar  inviabilizada,  havendo  risco  iminente  de  sequestro  dos  repasses 
constitucionais  e  demais  disponibilidades  do  Tesouro  estadual  para  honrar 
todas  as pendências  discutidas  judicialmente,  comprometendo  os  recursos 
financeiros e gerando prejuízo às políticas públicas, especialmente nas áreas 

sociais,  e  ao  cumprimento  de  obrigações  contratuais  e  das  próprias 
disposições constitucionais, na medida em que a escassez de dinheiro levará 
ao colapso do Tesouro Estadual e da própria estrutura governamental, o que 
justificaria a concessão da tutela provisória de urgência.

Preliminarmente,  determinei  a  intimação  da  União  para  que  se 
manifestasse acerca das alegações do Estado do Amapá (eDOC 15). 

Em suas informações, a União, antes da defesa defesa de mérito do 
ato impugnado, alega que o pedido do Estado do Amapá não abarca todos os 
atos administrativos que concluíram pelo não preenchimento dos requisitos do 
art.  3º,  II,  “a”,  da LC 159/2017,  pois,  ainda que seu pleito  fosse acolhido, 
remanesceria  o  ato  da  Secretaria  Especial  do  Tesouro  e  Orçamento,  que 
ratificou  a  conclusão  de  que  o  Estado-autor  não  preenche  os  referidos 
requisitos da LC 159/2017,  motivo pelo qual haveria inépcia da inicial, por 
faltar um dos pedidos.

Além disso, afirma que a mera suspensão liminar dos atos da STN e 
da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, não trará nenhum benefício 
prático ao requerente pois, por mais que se retirem do mundo jurídico esses 
atos, que concluíram que o Estado não atende aos requisitos do art. 3º da LC 
159, de 2017, remanescerá a própria norma que obsta a pretensão do autor e 
a necessidade de sua comprovação.

Ainda como preliminar, arrazoa no sentido de que as pretensões do 
Estado do  Amapá seriam incompatíveis  entre  si,  pois  não houve qualquer 
hierarquização dos pedidos, a fim de saber se seriam pedidos alternativos ou 
subsidiários, o que prejudicaria o direito de defesa da União. 

Em relação ao mérito, aponta que não merece prosperar a conclusão 
do  Estado  do  Amapá,  no  sentido  de  que  cumpriria  a  previsão  contida  na 
alínea “a” do inciso II do artigo 3º da LC 159/2017, caso o montante de honras 
de aval fosse considerado em sua totalidade, isto é, valor principal  e juros 
incidentes  sobre  honras  não  pagas,  haja  vista  que  o  autor  pretende,  na 
verdade,  é  que  sejam  consideradas  também  “despesas  de  capital,  no 
montante  de  R$  43.709.346,36,  correspondente  à  amortização  da  dívida 
pública em 2019, e de R$ 43.709.346,35 em 2020”, para fins de atendimento 
aos requisitos legais da LC 159/2017, o que seria manifestamente inviável, 
pois  a  legislação  de  regência  é  clara  ao  estabelecer  que  devem  ser 
consideradas apenas as despesas correntes para essa contabilidade.

Defende, ainda, que a flexibilização do indicador de 95% redundaria, 
na  verdade,  na  não  aplicação  da  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  3º  da  LC 
159/2017,  no  caso  concreto,  resultando  em  uma  declaração  incidental  de 
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.  

Argumenta que o autor não demonstrou na petição inicial, em que se 
consubstanciaria a irrazoabilidade dos critérios previstos na LC 159/2017 e, 
em que  medida,  essa  irrazoabilidade  conduziria  à  inconstitucionalidade  da 
norma, a ponto de ela não ser aplicada no caso concreto, sendo certo que o 
requisito previsto na alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 159/2017 é um dos 
indicadores  escolhidos  pelo  Poder  Legislativo  para  aferir  a  gravidade  do 
desequilíbrio financeiros dos entes federativos, com vistas à adesão ao RRF. 

Alega  que  a  norma  questionada  pelo  autor,  decorreu  de 
aperfeiçoamentos  por  meio  da  Lei  Complementar  178/2021,  a  partir  da 
constatação, pelo legislador, das dificuldades que permeavam a estrutura do 
“antigo RRF”, a fim de melhor alcançar o seu objetivo, que é a correção dos 
desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1º, § 
2º, da LC 159/2017, não sendo possível flexibilizar ainda mais os requisitos 
para a adesão do autor ao RRF, deixando de cumprir  justamente uma das 
novas normas trazidas pela LC 178/2021. 

 Sobre a ausência de requisitos para a concessão da liminar, aduz 
que, além de as honras aos avais corresponderem a apenas 1,31% da receita 
corrente  líquida  do  Estado-autor,  para  o  período  analisado  pela  STN, 
constata-se,  ao contrário  do que afirmado na petição inicial,  que ainda há 
opções que ainda podem ser avaliadas na via administrativa e que poderiam 
atender às necessidades do ente federado, como por exemplo, adesão ao 
Plano de Promoção ao Equilíbrio Fiscal.

Requer: i) que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, com 
base no art.  485, I  e VI,  do CPC, tendo em vista a ausência de interesse 
processual e a inépcia da petição inicial, e, ii) na eventualidade de as referidas 
preliminares não serem acolhidas,  o indeferimento da tutela de urgência. 

Em  seguida,  o  autor  juntou  a  Nota  Técnica  da  Coordenadora  da 
Unidade de Coordenação de Projetos – UCP/SEFAZ-AP aos autos. (eDOCs 
25 e 26)

É o relatório. Decido.
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
Preliminarmente, constato a existência de conflito federativo entre a 

União e o Estado do Amapá, razão pela qual reconheço a competência do 
Supremo Tribunal Federal para julgar e processar esta ação cível originária, 
nos termos do art. 102, I , f, da Constituição Federal.

Nesse sentido já se posicionou o Plenário desta Corte:
“Ações  Cíveis  Originárias.  Direito  Constitucional  e  Financeiro.  2. 

Ingresso  no  Regime  de  Recuperação  Fiscal  (RRF).  Lei  Complementar 
159/2017. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, ‘f’, da CF). 
3. Aditamento da exordial. Ausência de citação. Possibilidade de o autor aditar 
ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento 
do réu (art. 329, I, do CPC). Interpretação dos pedidos. Boa-fé e conjunto da 
postulação. 4. Preenchimento dos requisitos de habilitação do art. 3º, I e II, da 
citada lei complementar, pelo autor, em sua redação originária. Exercício do 
controle  de  legalidade  de  ato  administrativo  pelo  Poder  Judiciário. 
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Possibilidade.  Jurisprudência  pacífica.  5.  Demonstração  objetiva,  no  caso 
concreto,  de  desequilíbrio  das  contas  públicas  do  ente  federado,  o  que 
ocasiona  grave  crise  de  liquidez  e insolvência.  6.  Receita  corrente  líquida 
inferior  às  despesas  do  anos  de  2018  e  2019.  7.  Despesas  com pessoal 
contabilizadas conforme o decidido na ADI  6.129 MC, Redator do acórdão 
Min.  Alexandre  de  Moraes,  Tribunal  Pleno,  DJe  25.3.2020.  8.  Lei  estadual 
20.641/2019. Alineação de 49% das cotas sociais da empresa estatal para fins 
de cumprimento do inciso I do §1º do art. 2º da Lei Complementar 159/2017. 
Possibilidade  de  alcance  do  cenário  de  equilíbrio  fiscal  com  outras 
privatizações e ajustes legislativos, administrativos, econômicos e fiscais, já 
apresentados  e  aprovados  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional. 
Desnecessidade,  in  casu,  de privatização como requisito  de habilitação ou 
ingresso no RRF. 9. Suspensão de aplicação das sanções da LRF, na forma 
do art.  10 da Lei  Complementar 159/2017, até que ocorra a homologação 
formal de ingresso no RRF e enquanto o requerente estiver usufruindo dos 
benefícios  desse  regime.  10.  Superveniência  de  alteração  legislativa  (Lei 
Complementar  178/2021).  Irretroatividade  quanto  aos  requisitos  de 
habilitação/ingresso,  já  implementados,  antes  da  modificação  normativa. 
Decisão liminar proferida em 2019, com extensões em 2020. Alcance da novel 
legislação unicamente quanto aos atos futuros, bem ainda aos efeitos futuros 
dos  atos  anteriores.  Precedentes.  11.  Desdobramentos  dos  debates  e 
responsabilidades  assumidas  em  ata  de  audiência.  Art.  497  do  CPC. 
Providências jurisdicionais  que assegurem a obtenção do resultado prático 
equivalente da tutela vindicada em juízo. Decisão judicial amoldada ao caso 
concreto.  12.  Eventuais  entraves  administrativos  não  podem  servir  de 
empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na 
referida  LC  159/2017  e  antecipadas  judicialmente  por  força  de  medidas 
liminares em todas as quatro demandas. Risco de se admitir que obstáculos 
subsequentes possam impedir a vigência e a efetividade de lei complementar 
editada  para  os  fins  de  auxílio  aos  entes  federativos  com dificuldades  de 
obtenção  do  equilíbrio  fiscal.  Consequência  jurídica.  Tutela  jurisdicional 
assecuratória.  Suspensão  da  exigibilidade  das  dívidas  até  que  ocorra  a 
superação  dos  entraves.  Outras  determinações  daí  decorrentes. 
Acompanhamento na fase de cumprimento de sentença (art. 536 do CPC). 13. 
Ações cíveis  originárias  julgadas parcialmente procedentes.  14.  Honorários 
advocatícios  a  cargo  da  União”.  (ACO  .3262,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2021)

Com  efeito,  a  jurisprudência  desta  Corte  tem  reconhecido  a 
competência do Supremo Tribunal Federal  em casos relacionados à dívida 
pública  estadual,  quando  envolver  acordos  de  cooperação,  convênios  ou 
operações de crédito, bem como a possibilidade de inscrição dos membros da 
federação  em  cadastros  restritivos  federais,  ante  a  presença  de  conflito 
federativo.

Além disso,  outras ações cíveis  originárias  do mesmo Estado,  em 
relação  a  temas  conexos  ao  discutido  nos  autos  tramitam  e  tramitaram 
perante esta Corte. É o caso da ACO 3285, ACO 3431 e ACO 3433, todas de 
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes

2) Inépcia da inicial e interesse processual
A União alega que o pedido do Estado do Amapá não abarca todos 

os atos administrativos que concluíram pelo não preenchimento dos requisitos 
do art. 3º, II, “a”, da LC 159/2017, além de que anulação desses atos não trará 
nenhum benefício concreto ao autor, motivo pelo qual o processo merece ser 
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, § 1º, I, 
do Código de Processo Civil.

Conforme  visto  no  relatório,  o  objetivo  do  Estado  do  Amapá  é  a 
anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que concluiu pela 
impossibilidade de ingresso do Estado no RRF, porque não teria cumprido o 
requisito  do  art.  3º,  inciso  II,  alínea  “a”,  da  Lei  Complementar  159/2017. 
Relembre-se o que foi requerido na petição inicial:

“(1) a concessão de medida liminar,  inaudita altera parte, para que 
seja  suspenso  o  ato  administrativo,  praticado  pelo  Senhor  Secretário  do 
Tesouro Nacional, obsta a adesão ao RRF pelo Estado do Amapá nos termos 
da fundamentação acima.

(…)
(3)  no  mérito,  o  julgamento  definitivo  de  procedência  da  presente 

ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional que impôs restrição a adesão do Estado do Amapá”. 
(eDOC 1, p. 21)

No  Capítulo  III  da  referida  lei  complementar,  denominado  “Das 
condições para o regime de recuperação fiscal”, estão presentes os requisitos 
para a adesão ao regime, vide: 

“Art.  3º.  Considera-se  habilitado  para  aderir  ao  Regime  de 
Recuperação  Fiscal  o  Estado  que  atender,  cumulativamente,  aos 
seguintes requisitos:

I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao 
final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000;

II - despesas:  
a)  correntes superiores a 95% (noventa e cinco por  cento)  da 

receita  corrente  líquida  aferida  no exercício  financeiro  anterior  ao  do 
pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ou

b) com pessoal, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que representem, no mínimo, 60% (sessenta 

por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior 
ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e  

III - valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades 
de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação, a ser apurado 
na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§  1º.  Ato  do  Ministro  de  Estado  da  Fazenda  definirá  a  forma  de 
verificação dos requisitos previstos neste artigo”. (grifo nosso)

Perceba-se então, que é  condição para habilitação ao RRF, que o 
Estado preencha os requisitos elencados no dispositivo legal acima transcrito, 
apresentados à Secretaria do Tesouro Nacional, a qual concluiu que o Estado 
do Amapá não está habilitado, porquanto cumpre apenas o requisito previsto 
no inciso III do artigo 3º da LC 159/2017, conforme consta da Nota Técnica 
SEI 48949/2021/ME (eDOC 9) e do Parecer SEI  15021/2021/ME (eDOC 10), 
todos do Ministério da Economia. 

Se foi  o  ato  exarado pela Secretaria  do Tesouro Nacional que, de 
início, impediu o requerente de dar prosseguimento ao RRF, o qual é condição 
para que possa ter acesso às próximas etapas, não há qualquer inépcia da 
inicial por constar expressamente apenas esse ato no pedido.

Afinal, como o motivo pela denegação foi o referido ato, sem olvidar o 
que bem disse a União, no sentido de que “(…) sendo o processo de adesão 
ao Regime de Recuperação Fiscal formado – como todo processo – por um 
encadeamento lógico de atos, em que o ato antecedente é pressuposto do  
ato subsequente”(eDOC 19, p. 12, grifo nosso), é certo que a anulação do ato 
da STN, em razão do acolhimento dos fundamentos arrazoados na petição 
inicial, poderá, em tese, fazer com que o Estado do Amapá ultrapasse essa 
primeira fase, prevista na lei, o que teria como consequência a anulação do 
ato posterior, que indeferiu o pedido pela mesma razão.  

 Além  disso,  não  vislumbro  qualquer  incompatibilidade  entre  os 
argumentos apresentados pelo autor, podendo-se inferir  da exordial  que se 
trata de causa de pedir alternativa, ou seja: i) considerar desarrazoado negar 
a  a  habilitação  por  faltar  apenas 1,39% para o cumprimento de 95%  da 
Receita Corrente Líquida; ou ii) considerar as amortizações da dívida pública 
como despesas correntes, o que fará com que o requerente, aparentemente, 
atinja o indicador de 95% previsto na alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 
159/2017.

A obtenção desses indicadores certamente poderá trazer benefícios 
para o Estado do Amapá, já que é condição para o ingresso no Regime de 
Recuperação Fiscal da LC 159/2017.

Rejeito,  por  conseguinte,  as  preliminares aventadas pela  União de 
ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial.

3) Tutela provisória de urgência
O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 

do CPC, a seguir transcrito:
“Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)

É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das 
alegações,  a  probabilidade  do  direito  e o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao 
resultado útil do processo.

A celeuma dos autos gira em torno da  alínea “a” do inciso II do art. 3º 
da LC 159/2017, a qual torno a transcrever:

“Art.  3º.  Considera-se  habilitado  para  aderir  ao  Regime  de 
Recuperação  Fiscal  o  Estado  que  atender,  cumulativamente,  aos 
seguintes requisitos:

I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao 
final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000;

II - despesas:  
a)  correntes  superiores a 95% (noventa e cinco por cento)  da 

receita  corrente  líquida  aferida  no  exercício  financeiro  anterior  ao  do 
pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ou  

b) com pessoal, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que representem, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior 
ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e 

III - valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades 
de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação, a ser apurado 
na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§  1º.  Ato  do  Ministro  de  Estado  da  Fazenda  definirá  a  forma  de 
verificação dos requisitos previstos neste artigo.

§ 2º.  Excepcionalmente,  o Estado que não atender ao requisito 
do inciso I deste artigo poderá aderir ao Regime de Recuperação Fiscal 
sem as prerrogativas do art. 9º. 

§  3º.  Na  verificação  do  atendimento  dos  requisitos  do  caput  para 
Estados com Regime de Recuperação Fiscal  vigente em 31 de agosto de 
2020 que pedirem nova adesão, serão computadas as obrigações suspensas 
em função daquele Regime. 

§  4º.  O  Estado  que  aderir  ao  Regime  de  Recuperação  Fiscal 
deverá observar as normas de contabilidade editadas pelo órgão central 
de contabilidade da União”. (grifo nosso) 

Conforme  narrado,  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  negou  a 
habilitação  ao  Estado  do  Amapá,  por  não  existir  autorização  legal  para 
inclusão de despesas de capital no cômputo do requisito previsto na alínea “a” 
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do inciso II do artigo 3º da LC 159/2017. 
De  fato,  consta  expressamente  no  referido  dispositivo  que  as 

despesas a serem contabilizadas são as despesas correntes, que, por seu 
turno, são conceituadas pelos §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei 4.320/1964. Senão 
vejamos a classificação legal:

“Art.  12.  A despesa será  classificada nas  seguintes  categorias 
econômicas:

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
§ 1º. Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para 

manutenção  de  serviços  anteriormente  criados,  inclusive  as  destinadas  a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.

§ 2º.  Classificam-se como Transferências Correntes as dotações 
para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado.

§  3º.  Consideram-se  subvenções,  para  os  efeitos  desta  lei,  as 
transferências  destinadas  a  cobrir  despesas  de  custeio  das  entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como:

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;

II  -  subvenções  econômicas,  as  que  se  destinem  a  [empresas] 
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

§  4º.  Classificam-se  como  investimentos  as  dotações  para  o 
planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis  considerados  necessários  à  realização  destas  últimas,  bem  como 
para  os  programas  especiais  de  trabalho,  aquisição  de  instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 
[empresas] que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

§  5º.  Classificam-se  como  Inversões  Financeiras  as  dotações 
destinadas a:

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;
II - aquisição de títulos representativos do capital de [empresas] ou 

entidades  de  qualquer  espécie,  já  constituídas,  quando  a  operação  não 
importe aumento do capital;

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou [empresas] 
que  visem  a  objetivos  comerciais  ou  financeiros,  inclusive  operações 
bancárias ou de seguros.

§ 6º. São Transferências de Capital as dotações para investimentos 
ou  inversões financeiras  que outras pessoas  de  direito  público  ou privado 
devam realizar,  independentemente  de  contraprestação  direta  em bens  ou 
serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 
derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, 
bem como as dotações para amortização da dívida pública.

Art.  13.  Observadas  as  categorias  econômicas  do  art.  12,  a 
discriminação  ou  especificação  da  despesa  por  elementos,  em  cada 
unidade  administrativa  ou  órgão  de  [governo],  obedecerá  ao  seguinte 
esquema:

DESPESAS CORRENTES
  Despesas de Custeio
Pessoa Civil
Pessoal Militar
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
Subvenções Econômicas
Inativos
Pensionistas
Salário Família e Abono Familiar
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência Social
Diversas Transferências Correntes.
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Obras Públicas
Serviços em Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de [Empresas] 

ou Entidades Industriais ou Agrícolas
Inversões Financeiras
Aquisição de Imóveis
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de [Empresas] 

ou Entidades Comerciais ou Financeiras
Aquisição de Títulos Representativos de Capital  de [Empresas] em 

Funcionamento
Constituição de Fundos Rotativos

Concessão de Empréstimos
Diversas Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Amortização da Dívida Pública
Auxílios para Obras Públicas
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Inversões Financeiras
Outras Contribuições”. (grifo nosso)
Está claro que a lei em questão trata os juros da dívida pública como 

despesas  correntes,  ao  passo  que  a  amortização  da  dívida  pública  é 
considerada como despesa de capital.

Mediante  consulta  ao  sítio  eletrônico  do  Ministério  da  Economia, 
encontra-se a seguinte definição informal:

“Despesa  corrente:  Despesas  de  custeio  de  manutenção  das 
atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas 
com pessoal,  juros da dívida,  aquisição de bens de consumo, serviços de 
terceiros,  manutenção  de  equipamentos,  despesas  com  água,  energia, 
telefone  etc.  Estão  nesta  categoria  as despesas  que  não  concorrem para 
ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas 
atividades”.  (Disponível  em: 
https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/glossario/despesa-corrente. 
Acesso em: 15.12.2011)

Portanto,  do  ponto  de  vista  técnico-legal,  a  despesa  corrente  se 
subdivide em: a) despesa de custeio, como aquela voltada à manutenção de 
serviços, incluindo despesa com pessoal, com gastos de energia, aquisição 
de bens de consumo, bem como obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis; e b) transferências correntes, como aquelas que não correspondam a 
contraprestação direta em bens ou serviços,  inclusive para contribuições e 
subvenções  destinadas  a  atender  à  manutenção  de  outras  entidades  de 
direito público ou privado.

Além disso, a  classificação da despesa em categorias  econômicas 
leva em consideração a sua natureza e destinação, ou seja, manutenção da 
máquina  pública  (despesas  correntes)  ou  ganho  (aumento)  patrimonial, 
contribuindo para a formação de um bem de capital, como investimentos e a 
redução da dívida pública (despesas de capital). 

Pois  bem.  A Nota  Técnica  57.579/2021/ME  esclarece  o  seguinte 
(eDOC 20):

“Antes de proceder à análise de habilitação de que trata o art. 3º da 
Lei Complementar nº 159, de 2017, a STN consultou a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Nota Técnica nº 40956/2021/ME, de 
30 de agosto de 2021 (SEI nº 18300252), a fim de esclarecer dúvida acerca 
da  possibilidade  de  incluir  despesas  extraorçamentárias,  notadamente 
despesas realizadas sem empenho, na apuração dos requisitos necessários 
para o Estado ser considerado habilitado a aderir ao RRF. 

6. A consulta foi necessária porque, no pedido de adesão ao RRF, o 
Estado do Amapá sustentou que cumpriria o requisito listado na alínea ‘a’ do 
inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2017, se fossem incluídas 
as  despesas  extraorçamentárias  no  cômputo  das  despesas  correntes.  O 
Estado do Amapá declarou o montante de R$ 1.289.266.427,90 de despesas 
extraorçamentárias  como  sendo  despesas  correntes.  Este  montante  foi 
somado ao  valor  declarado  de  despesas  correntes  (orçamentárias)  de  R$ 
4.813.734.669,92, o que totalizou R$ 5.987.494.652,58 de despesas correntes 
líquidas no exercício de 2020.

7. Cite-se que a Lei Complementar nº 159, de 2017, determina que 
deve ser usada a despesa corrente, sem mencionar o caráter orçamentário ou 
extraorçamentário, no cálculo do requisito de habilitação previsto na alínea ‘a’ 
do inciso II do artigo 3º.

8. Por meio do Parecer nº 13649/2021/ME, de 2 de setembro de 2021 
(SEI nº 18448285), a PGFN argumentou que o Decreto nº 10.681, de 2021, 
estabelece que a demonstração do atendimento aos requisitos do  caput do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 159, de 2017, deve observar o disposto no 
ato a que se refere o §1º do referido artigo, ou seja, o ato do Ministro de 
Estado da Economia que definirá a forma de verificação dos requisitos. Trata-
se da Portaria do Ministério da Economia nº 4.758, de 27 de abril de 2021, 
cujo artigo 1º assim estabelece:

‘Art.  1º.  Serão  utilizadas,  para  a  verificação  dos  requisitos  de 
habilitação ao Regime de Recuperação Fiscal estabelecidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar  nº  159,  de  19  de  maio  de  2017,  informações  e  dados 
contábeis,  orçamentários  e fiscais  dos  Relatórios  Resumidos  de  Execução 
Orçamentária e dos Relatórios de Gestão Fiscal de que tratam as Seções III e 
IV  do  Capítulo  IX  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000, 
respectivamente’.

9.  Tendo  como  fundamento  essas  previsões  normativas,  a  PGFN 
concluiu  que,  uma  vez  verificado,  pela  área  técnica,  que  as  despesas 
informadas  pelo  Estado  estão  discriminadas  no  Relatório  Resumido  de 
Execução  Orçamentária  (RREO)  ou  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  (RGF), 
deve a STN admiti-las para o cálculo das despesas correntes, para fins 
de adesão ao RRF.

10.  Concomitante  à  consulta  feita  à  PGFN,  a  STN  solicitou  ao 
Governo do Estado do Amapá, por meio do Ofício nº 230585/2021/ME, de 31 
de  agosto  de  2021  (SEI  nº  18336398),  i)  o  fornecimento  de  informações 
adicionais  acerca  das  despesas  extraordinárias  usadas  no  cômputo  do 
indicador  II  do  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº  159,  de  2017,  e  ii)  a 
decomposição do montante de R$ 1.289.266.427,90 em: a) pagamentos de 
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restos a pagar; b) saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, ou 
seja, desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público; e c) 
demais  registros  extraorçamentários,  subdividindo-se  este  grupo  entre  os 
registros relativos a fatos contábeis ocorridos em 2020 e os registros de fatos 
contábeis de anos anteriores.  

11. Em resposta, o Estado encaminhou o Ofício nº 106/2021 – GOV, 
de 27 de setembro de 2021 (SEI nº 19010641), em que detalha a composição 
das  despesas  extraorçamentárias.  Além  disso,  o  RREO  referente  ao  6° 
bimestre de 2020 foi republicado em 16 de setembro de 2021 com a inclusão 
de nota explicativa.

(…) 
20. Trata-se de questão importante, uma vez que há dois tipos de 

despesas extraorçamentárias: i) as que foram realizadas de acordo com o 
arcabouço normativo  pertinente,  previsto  no Manual  de  Contabilidade 
Aplicada  ao  Setor  Público (MCASP),  e  ii)  as  que  correspondem  a 
despesas realizadas no exercício sem o devido processo orçamentário.

21. Nesse sentido, o MCASP, 8ª edição, apresenta, na página 71, a 
seguinte definição:

Dispêndio  extraorçamentário é  aquele  que  não  consta  na  lei 
orçamentária anual,  compreendendo determinadas  saídas de numerários 
decorrentes  de  depósitos,  pagamentos de  restos  a  pagar,  resgate  de 
operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios. 

22. Mais adiante, nas páginas 96 e 97 do MCASP, apresenta-se a 
seguinte definição:

No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da 
Federação, é necessário observar alguns passos para que se possa proceder 
à  adequada  classificação  quanto  à  natureza  de  despesa  orçamentária  e 
garantir que a informação contábil seja fidedigna. 

1º Passo – Identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário 
ou extraorçamentário. 

[...] 
b.  Extraorçamentário  –  são  aqueles  decorrentes  de:  i.  Saídas 

compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos 
de recursos de terceiros em poder do ente público, tais como: 

[...] 
ii. Pagamento de restos a pagar – são as saídas para pagamentos de 

despesas  empenhadas  em  exercícios  anteriores.  Ou  seja,  pertencem  a 
exercícios anteriores, de acordo com seu respectivo empenho, de forma que 
nos seguintes serão consideradas extraorçamentárias. 

23. Observa-se, portanto,  que o MCASP trata  apenas a parte  das 
despesas extraordinárias que se refere ao pagamento de despesas correntes, 
a exemplo do pagamento de despesas empenhadas em exercícios anteriores, 
tendo, portanto, já transitado nas estatísticas fiscais de outros exercícios. Por 
outro lado, parte  das despesas extraorçamentárias refere-se a despesas a 
regularizar  que  podem  ter  ocorrido  sem  o  devido  empenho  e  podem 
representar valores expressivos.  Estas podem ter  sido pagas ou não,  mas 
eram devidas no exercício de referência.

24. Em resposta ao questionamento feito pela STN, o Governo do 
Estado  do  Amapá  encaminhou  o  Ofício  nº  106/2021  –  GOV,  de  27  de 
setembro  de  2021,  em  que  detalhou  a  composição  das  despesas 
extraorçamentárias. Além disso, o RREO referente ao 6° bimestre de 2020 foi 
republicado em 16 de setembro de 2021 com a inclusão da seguinte nota 
explicativa:

6.  A  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  informa  a  existência  de 
despesas  públicas não  registradas adequadamente durante o exercício  no 
montante  de  R$  1.173.759.982,66.  Desta  forma,  para  subsidiar  eventual 
análise e  evitar  a  distorção  dos  indicadores apurados por  esta Secretaria, 
registramos que  o valor de despesas extraorçamentárias é formado por 
R$  294.706.982,66  referente  a  registros  extraorçamentários  de  fatos 
contábeis ocorridos em 2020 e R$ 879.053.054,51 referente a registros 
extraorçamentários de fatos contábeis de anos anteriores. As despesas 
extraorçamentárias se classificam na categoria de despesas corrente, ou seja, 
despesas para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, 
são despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição 
de um bem de capital.

25.  Cumpre  notar  que,  no  detalhamento  das  despesas 
extraorçamentárias apresentado  no Ofício  nº  106/2021  –  GOV,  de 27  de 
setembro de 2021, o Estado lançou como Honra da União em 2020 o total 
de R$ 84.388.803,69 e nos anos anteriores o total de R$ 94.188.562,10. Ao 
consultar  o  registro  de  garantias  honradas  pela  União  no  Sistema 
Integrado  da  Dívida  (SID),  identificou-se  que  do  total  de  garantias 
honradas  em  2020  o  montante  de  R$  43.709.346,35  correspondia  a 
amortização da dívida e,  em 2019, o montante de R$ 43.709.346,36.  Por 
não serem despesas correntes,  a  STN concluiu que esses montantes 
não poderiam ser considerados no cômputo do requisito de habilitação 
previsto na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 3º da LC nº 159, de 2017.

26.  A  seguir,  apresenta-se  o  cálculo  do  requisito  em  questão, 
considerando  as  despesas  extraorçamentárias  correntes  declaradas  pelo 
Estado ajustadas de acordo com as informações obtidas pela STN no SID 
acerca da natureza das honras de aval do Estado do Amapá:

(…)
27.  Sublinhe-se  que  a  Lei  nº  4.320,  de  17  de  março  de  1964, 

estabelece em seu art.  13 que a Amortização da Dívida Pública deve ser 
classificada  como  despesa  de  capital.  No  mesmo  sentido,  o  Manual  de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, págs. 76 e 77, apresenta 
definições para a classificação da categoria econômica da despesa, podendo 
esta ser corrente ou de capital:

(…) 
28.  O  Governo  do  Estado  argumenta  que  o  Amapá  cumpriria  a 

previsão contida na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 3º da LC nº 159, de 2017, 
caso o montante de honras de aval fosse considerado em sua totalidade, 
isto é, valor principal (valor honrado pela União) e juros incidentes sobre 
honras não pagas.  Contrariamente a esse entendimento, a LC nº 159, de 
2017,  é  clara  ao  estabelecer  que  devem  ser  consideradas  apenas  as 
despesas correntes para a contabilidade do requisito previsto na alínea ‘a’ do 
inciso  II  do  artigo  3º  da  LC nº  159,  de  2017.  O Governo do Estado do 
Amapá, entretanto, solicita que sejam consideradas também despesas 
de  capital,  no  montante  de  R$  43.709.346,36,  correspondente  à 
amortização da dívida em 2019, e de R$ 43.709.346,35 em 2020.

29.  Assim,  tendo  por  base  os  normativos  legais  que  regem  a 
verificação dos requisitos de habilitação ao RRF e que definem a classificação 
da categoria econômica da despesa, conclui-se que não existe autorização 
legal para inclusão de despesas de capital no cômputo do requisito previsto 
na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 3º da LC nº 159, de 2017”. (eDOC 20, grifo 
nosso)

O montante de honras de aval é composto pelo valor honrado pela 
União (valor principal) e pelos juros incorridos desde o dia da honra de aval 
que ainda não foram pagos.

O Estado do Amapá entende que, em razão de os juros incidentes 
sobre a dívida serem classificados como despesas correntes, o valor principal 
também deveria ser contabilizado nessa categoria. 

No  seu  entender,  os  valores  de  honras  de  aval  deveriam  ser 
contabilizados  em  sua  totalidade  na  análise  do  indicador  que  apura  o 
comprometimento da Receita  Corrente Líquida,  uma vez que este valor  (o 
principal e os juros) está sujeito à realização imediata através da execução 
das contragarantias.

No entanto, a fumaça do bom direito não se encontra presente, eis 
que  não  há  como  desconsiderar  as  normas  de  direito  financeiro  que,  há 
décadas, prevalecem no país, sendo clara a regra de que as amortizações da 
dívida  pública  não  podem  ser  consideradas  despesas  correntes,  sendo 
apenas  os  juros  classificados  nessa  categoria,  conforme  prevê, 
expressamente, o art. 13 da Lei 4.320/1964.

Além  disso,  como  bem  destacado  na  Nota  Técnica  SEI 
50388/2021/ME, que julgou o recurso administrativo do Estado do Amapá:

“7.  (…)  a  classificação  contábil  da  despesa  constitui  um critério 
antecedente  para  fins  de  incidência  de  diversas  normas  de  Direito 
Financeiro. Ora, a classificação entre despesa contábil e despesa corrente 
varia  de  acordo  com  a  categoria  econômica  da  despesa,  e  não  em 
função  da  regra  jurídica  aplicável  ao  caso  concreto.  Dizer  o  contrário 
equivale a fazer tabula rasa do sistema classificatório da contabilidade pública 
em nome da aplicação casuística de regras fiscais”.  (eDOC 12, p. 2,  grifo 
nosso)

Assim, a possibilidade de execução de contragarantias pela União, 
afetando as receitas constitucionais (correntes) – que devem ser transferidas 
aos  Estados-membros  –  ,  em  razão  do  inadimplemento  da  dívida  pelos 
mesmos, não pode alterar a classificação da despesa definida pelas normas 
de contabilidade pública vigentes há mais de cinquenta anos no país.

Em relação à possibilidade de se considerar desarrazoado negar o 
pleito do autor, em decorrência de não ter atingido 95% da receita corrente 
líquida, mas apenas 93,62% (ou seja, por uma diferença de 1,39%), sem a 
consideração da totalidade das honras de aval, em juízo de cognição sumária, 
também  não  considero  possível  a  flexibilização  do  indicador  de  95% 
estabelecido em lei.

Isso porque, os critérios previstos na alínea “a” do inciso II do art. 3º 
da  LC  159/2017  foram  estabelecidos  pelo  legislador,  por  meio  da  Lei 
Complementar 178/2021, a qual entrou em vigor em janeiro do presente do 
ano,  no  intuito  justamente  de  corrigir  as  distorções  que  haviam  na  LC 
159/2017 e amenizar os impactos financeiro-orçamentários advindos com a 
pandemia  do  coronavírus  (Sars-CoV-2),  que  resultou  em  uma  piora  no 
resultado das contas públicas não só dos Estados, como também da União e 
dos Municípios.

 O comprometimento da receita corrente líquida com despesas de 
pessoal  para  que  os  estados  e  municípios  possam  aderir  ao  regime  foi 
atenuado de 70% para 60% e, igualmente, somente com a LC 178/2021 é que 
se tronou possível a adesão ao programa pelos entes que tenham despesas 
superiores a 95% da receita do ano anterior ao pedido de adesão, além da 
referida  lei  complementar  ter  alterado  diversos  dispositivos  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

Segundo reportagem do  Jornal  “Folha  de  São Paulo”,  os  Estados 
terão alívio de 217 (duzentos e dezessete) bilhões de reais até 2029, com a 
aprovação do “pacote de socorro”, pelo Congresso Nacional (Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/projeto-de-ajuda-a-estados-
da-alivio-de-r-217-bilhoes-aos-entes-diz-governo.shtml.  Acesso  em: 
15.12.2021),  o que, sem dúvida alguma, representa um esforço político na 
construção de um federalismo cooperativo. 

Desconsiderar, neste momento, esse critério político na substituição 
por outros mais flexíveis para a adesão dos Estados, permitindo que o autor 
deixe de cumprir exatamente esses novos parâmetros, afronta os princípios 
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constitucionais  da  legalidade  e  da  isonomia,  estando,  consequentemente, 
ausente o requisito do  fumus boni iuris, indispensável para a concessão da 
tutela de urgência.

A ausência desse requisito já seria suficiente para o indeferimento da 
medida liminar. 

No entanto, há que se falar ainda da ausência do perigo da demora. 
De acordo com a Nota Técnica SEI nº 57579/2021/ME (eDOC 20), o 

montante das honras de aval  corresponde apenas a 1,31% da receita 
corrente  líquida  do  Estado,  o  que  proporcionalmente  não  transparece 
constituir um valor representativo a determinar o colapso das contas estatais.

Além disso, consta da referida nota técnica que:
“33.  A  Lei  Complementar  n°  178,  de  13  de  janeiro  de  2021, 

estabeleceu nos arts. 3° a 8° o Plano de Promoção ao Equilíbrio Fiscal 
(PEF), que tem como principal benefício a possibilidade de que Estados 
e Municípios em situação de desequilíbrio fiscal contratar operações de 
crédito com garantia da União.  Como contrapartida o ente deve adotar 
um conjunto de medidas fiscais estruturantes, conforme estabelece o art. 
4º da LC 178/2021: 

‘Art.  4º  O  Plano  de  Promoção  do  Equilíbrio  Fiscal  contemplará  a 
aprovação  de  leis  ou  atos  normativos  pelo  Estado,  Distrito  Federal  ou 
Município dos quais decorra a implementação, nos termos de regulamento, de 
pelo  menos 3 (três)  das  medidas estabelecidas  no § 1º  do art.  2º  da  Lei 
Complementar  nº  159,  de  19  de  maio  de  2017,  devendo  uma  delas,  no 
mínimo,  estar  entre  as  previstas  nos  incisos  II,  IV,  V  e  VIII  do  referido 
parágrafo, observado o § 4º daquele artigo’. 

34. Assim,  para usufruir dos benefícios do PEF um Estado deve 
adotar um número de medidas de ajuste fiscal menor que o exigido pelo 
RRF. Além disso, o PEF será composto por um conjunto de metas fiscais e 
compromissos, de modo que a liberação das garantias ocorrerá à medida que 
o Estado as implemente.  Observa-se, portanto, que o PEF apresenta um 
processo de adesão mais simplificado do que aquele do RRF,  uma vez 
que não se exige a elaboração de um complexo Plano de Recuperação 
Fiscal  e  a  quantidade mínima de medidas de ajuste fiscal  se reduz a 
apenas  três  entre  as  oito  medidas  exigidas  pelo  RRF.  Ao  vincular  a 
liberação das garantias ao cumprimento das metas acordadas, cria-se 
um incentivo para o atingimento do equilíbrio fiscal.

35.  O  processo  de  adesão  ao  PEF  encontra-se  plenamente 
regulamentado.  Como exemplo,  temos o Município  do Rio  de Janeiro  que 
solicitou sua adesão ao PEF e teve seu pedido aprovado.

36. A fim de aderir ao PEF, o Estado deve apresentar Capacidade de 
Pagamento (Capag) classificada como ‘C’. Conforme a Nota Técnica SEI nº 
48027/2021/ME,  a classificação da Capag do Estado do Amapá é ‘C’, o 
que torna apto a aderir ao PEF. No caso, se o Estado do Amapá aderisse 
ao PEF ele poderia contratar operações de crédito com garantia da União 
no montante de  até 6% da Receita  Corrente Líquida  de 2020 (R$ 380 
milhões).  Esse  montante  seria  desembolsado  em  duas  parcelas de 
acordo com o cumprimento das condições estabelecidas na legislação.

37. Tendo em vista as características do PEF e a situação fiscal 
do Estado do Amapá, conclui-se que este programa, combinado com o 
refinanciamento do art. 23 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro 
de 2021, poderia atender as necessidades do Estado”. (eDOC 20, p. 4, 
grifo nosso)

Ou seja, em razão de o Estado do Amapá já vir adotando uma série 
de medidas fiscais, poderá, em tese, usufruir de vários benefícios do Plano de 
Equilíbrio Fiscal, previsto na Lei Complementar 178/2021, o qual estaria apto 
a aderir, como fez, por exemplo, o Município do Rio de Janeiro, de acordo 
com o relato da União.

Outrossim, em relação à Nota Técnica da Coordenadora da Unidade 
de  Coordenação  de  Projetos  UCP/SEFAZ-AP,  juntada  aos  autos  pelo 
requerente, na qual está exposto que:

“A pendência crucial que compromete a tramitação do processo 
é  a  não  renegociação  da  dívida  do  Estado  (RRF)  com  os  atrasos  e 
honras  de  obrigações  financeiras  relativas  às  operações  de  crédito 
garantidas pela União. Com essa pendência, o Estado está impossibilitado 
de receber garantia da União para novos investimentos, conforme art. 8º e 8º - 
A da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, incluído pela PORTARIA 
ME Nº 393, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Esse é o posicionamento da Secretaria do Tesouro Nacional – STN 
comunicado por meio do OFÍCIO SEI Nº 78008/2021/ME, de 29 de março 
de  2021 (anexado)  que  manifestou  o  Parecer  SEI  nº  4114/2021/ME,  de 
19/03/2021, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, concluindo 
pela  impossibilidade  ‘de  dar  prosseguimento  à  análise  do  presente  PVL 
enquanto  os  efeitos  judiciais  mencionados  persistirem.’.”  (eDOC  26,  grifo 
nosso)

Em  primeiro  lugar,  os  documentos  acima  mencionados  sequer 
constam dos autos, apesar de serem anteriores às manifestações da União 
nos autos.

Ademais, conforme foi salientado pela própria Secretaria Especial do 
Tesouro e Orçamento  do  Ministério  da  Economia,  na  mesma nota técnica 
acima mencionada (eDOC 20, p. 10), “caso uma parcela dele [do montante de 
despesas extraorçamentárias] seja de despesa com pessoal do exercício de  
2020,  o  Estado  poderá  atender  à  alínea  b  do  inciso  II  do  art.  3º  da  Lei  
Complementar nº 159, de 2017 e, portanto, tornar-se apto a aderir ao RRF”. 
Além disso:

“61.  Por  último,  ressalta-se  que  talvez  exista  solução,  pela  via 
administrativa,  dessa  inabilitação  do  Estado  ao  RRF.  Isso  porque, 
dependendo dos conceitos  contábeis utilizados pelo Estado na aferição do 
montante de despesas com pessoal o limite estabelecido na LRF talvez tenha 
sido ultrapassado em 2020, o que poderia levar ao atendimento da alínea b do 
inciso II  do art.  3º  da Lei  Complementar nº 159,  de 2017.  Ainda pela via 
administrativa, o Estado pode solicitar adesão ao PEF que, combinado 
com o refinanciamento do art. 23 da Lei Complementar nº 178, de 13 de 
janeiro de 2021, poderia atender as necessidades do Estado”. (eDOC 20, 
grifo nosso)

Assim,  ao  contrário  do  que  foi  alegado  pelo  Estado  do  Amapá, 
existem várias alternativas à disposição do ente federativo para que renegocie 
suas dívidas com a União, tais como a adesão ao Plano de Equilíbrio Fiscal 
ou  a  tentativa  de  adequação  à  alínea  “b”  do  inciso  II  do  art.  3º  da  Lei 
Complementar 159/2017, caso seja possível incluir parcela do montante de 
despesas  extraorçamentárias  (correntes)  na  despesa  com  pessoal  do 
exercício de 2020.

Por fim, em relação aos efeitos da decisão proferida na ACO 3431, de 
relatoria do Min. Alexandre de Moraes, registre-se que a referida ação cível 
originária  encontra-se  ainda  em  andamento,  de  sorte  que  as  eventuais 
consequências dela  decorrentes devem ser  discutidas  naquele processo  e 
não com a propositura de uma nova ação.

Estão ausentes,  por  conseguinte,  os  requisitos  necessários  para a 
concessão da tutela provisória de urgência. 

4) Decisão
Ante  o  exposto,  indefiro o  pedido  de  tutela  de  urgência  pelos 

fundamentos acima expostos.
Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.547 (479)
ORIGEM : 3547 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DO AMAPÁ
AUTOR(A/S)(ES) : AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - 

DIAGRO/AP
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO: Trata-se  de  ação  cível  originária,  com  pedido  de  tutela 
provisória de urgência, proposta pelo Estado do Amapá e pela Agência de 
Defesa e Inspeção Agropecuária (DIAGRO/AP) em face da União, objetivando 
que:

“(…) seja concedida tutela provisória de urgência inaudita altera parte  
para  determinar  à  requerida  que  se  abstenha  de  exigir,  para  fins  de 
celebração do Convênio entre a DIAGRO/AP e o MAPA-União, a regularidade 
dos itens previstos no CAUC.

(…)  ao  final,  seja  julgado  procedente  o  pedido,  confirmando-se  a 
tutela provisória de urgência, acaso deferida, para:

a)  DECLARAR,  em  sede  de  controle  difuso,  se  necessário  for,  a 
inconstitucionalidade  das  alíneas  a  e  b,  do  art.  25,  inciso  IV,  da  Lei 
Complementar n. 101/2000;

b) DETERMINAR a requerida que se abstenha de exigir para fins de 
celebração do Convênio entre a DIAGRO/AP e o MAPA-União a regularidade 
dos itens previstos no CAUC alusivos ao CPNJ do Estado do Amapá;

c) DETERMINAR a requerida que celebre o Convênio referido caso 
as únicas pendências sejam aquelas constantes do CAUC”. (eDOC 1, p. 10)

O Estado do Amapá alega que a presente ação tem como objeto a 
celebração  de  convênio  entre  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento  (Mapa)  e  a  Agência  de  Defesa  e  Inspeção  Agropecuária 
(Diagro/AP,)  destinado  ao  apoio  à  reestruturação  e  à  implementação  do 
sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária e ao fortalecimento das 
ações de defesa agropecuária. 

Relata  que,  em  18.11.2021,  a  Diagro  foi  comunicada,  através  de 
expediente enviado pela Superintendência Federal  de Agricultura (SFA/AP), 
que foi autorizada pelo Secretário da SDA/Mapa a proposta de convênio, no 
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo metade para custeio 
e metade para investimento. 

No entanto, afirma que, ao consultar o extrato do Cauc, verificou-se 
pendências nos quesitos fiscais vinculados ao CNPJ do Estado do Amapá, o 
que constituiria impedimento à celebração do instrumento, embora a Diagro 
(autarquia estadual) esteja em situação fiscal regular.

Sustenta que não conseguirá sanar todas as pendências do CAUC, 
até o dia  31.12.2021,  o  que implicará na impossibilidade de assinatura do 
convênio e na perda dos recursos federais respectivos, havendo, portanto, 
risco de perecimento do direito  pois  o  Estado e a Diagro/AP não poderão 
utilizar  os  recursos  indispensáveis  ao  apoio  à  reestruturação  e  à 
implementação  do  sistema  unificado  de  atenção  à  sanidade  agropecuária 
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(SUASA) e ao fortalecimento das ações de defesa agropecuária, na ordem de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Entende serem ilegais e abusivas as exigências feitas pela União, no 
tocante  à  comprovação  de  regularidade  dos  itens  que  compõem  o  Cauc, 
porquanto o art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal afasta as sanções 
de  suspensão  das  transferências  voluntárias  quando  os  recursos  federais 
destinam-se  ao  custeio  de  ações  ligadas  à  saúde  pública,  nas  quais  as 
questões  da  sanidade  vegetal  e  animal  estão  inseridas,  nos  termos  do 
Decreto 5.741/2006.

Assevera que a medida restritiva imposta em desfavor da Diagro/AP e 
da população Amapaense não passa no crivo da proporcionalidade, pois a 
vedação imposta pelo art. 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar 
101/2000,  no  que  tange  às  transferências  voluntárias,  em  razão  da 
inadimplência da prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, 
de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem 
como ao cumprimento dos limites  constitucionais relativos à educação e à 
saúde,  não  é  adequada  para  atingir  os  fins  previstos  e  não  se  mostra 
proporcional  em  sentido  estrito,  já  que  importa  em  paralisar  operações 
financeiras  dos  entes  federados  indispensáveis  à  consecução  de  suas 
políticas públicas em prol da coletividade. 

Preliminarmente,  determinei  a  intimação  da  União,  para  que 
apresentasse informações iniciais acerca das alegações do Estado do Amapá. 
(eDOC 9)

A requerida destacou a inexistência dos requisitos autorizadores da 
tutela de urgência, tendo em vista que: (i) não é possível enquadrar o objeto 
do convênio dos autos na exceção prevista no artigo 25, § 3º, da LRF, a qual 
não  abrange  a  saúde  animal  e  a  proteção  da  agricultura;   (ii)  não  existe 
afronta à proporcionalidade, porquanto “o procedimento disposto no art. 25 da 
Lei  Complementar  n.º  101/2000,  no  sentido  de  exigir  a  comprovação  de  
requisitos  para  o  recebimento  de  transferências  voluntárias,  configura  
mecanismo eficaz para exercício do equilíbrio na gestão fiscal dos recursos 
públicos,  em  observância  ao  disposto  no  parágrafo  1º  do  art.  1º  da  Lei  
Complementar  nº 101/2000”,  tendo sido declarado constitucional  pelo  STF, 
norma semelhante constante do art. 11 da referida lei, na ADI 2238. (eDOC 
13) Requer, ao final, o indeferimento da tutela de urgência.

1) Competência do STF
De  início,  vislumbro  a  potencialidade  da  existência  de  conflito 

federativo,  razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal 
Federal  para  o  processamento  e  julgamento  da  presente  demanda,  nos 
termos no art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte:
“CADIN/SIAFI  -  INCLUSÃO,  NESSE  CADASTRO  FEDERAL,  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS   DO  CONVÊNIO  MJ  Nº  019/2000  - 
CONSEQÜENTE  IMPOSIÇÃO,  AO  ESTADO-MEMBRO,  EM  VIRTUDE  DE 
ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DAS  RESPECTIVAS  OBRIGAÇÕES,  DE 
LIMITAÇÕES  DE  ORDEM  JURÍDICA -  NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  COMO 
REQUISITO  LEGITIMADOR  DA  INCLUSÃO,  NO  CADIN/SIAFI,  DE 
QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE 
COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  - 
HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS 
ESTADOS-MEMBROS  E  A UNIÃO  FEDERAL -  O  PAPEL DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE 
DE CONFLITO FEDERATIVO -  PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS 
ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF 
LAW  E  DE  DESRESPEITO  AO  POSTULADO  DA RESERVA DE  LEI  EM 
SENTIDO  FORMAL  -  MEDIDA  CAUTELAR  DEFERIDA  -  DECISÃO  DO 
RELATOR  REFERENDADA PELO  PLENÁRIO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  CONFLITOS  FEDERATIVOS  E  O  PAPEL  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.  A Constituição 
da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente 
de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em 
tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao 
irromperem no seio do Estado Federal,  culminam, perigosamente,  por 
antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função 
jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de 
velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 
harmonioso  das  relações  políticas  entre  as  pessoas  estatais  que 
integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 
102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva 
revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que 
rege,  em  nosso  ordenamento  jurídico,  o  pacto  da  Federação.  Doutrina. 
Precedentes. (...)”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 
DJe 31.10.2007, grifo nosso)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NA  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA. 
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  FINANCEIRO.  INSCRIÇÃO  DE 
ENTE  FEDERATIVO  NO  CADASTRO  ÚNICO  DE  CONVÊNIO  (CAUC). 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  INTRANSCENDÊNCIA  DAS  MEDIDAS 
RESTRITIVAS DE DIREITOS.  OCORRÊNCIA.  PENDÊNCIA ORIUNDA DO 
PODER  LEGISLATIVO  ESTATAL.  JURISPRUDÊNCIA.  PRECEDENTES. 
ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que 

o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União 
por  atos  praticados  pelo  Executivo.  Em  consequência,  atos  do 
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de contas e dos entes 
da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas 
públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da 
ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles’. (ACO 1.612-AgR, 
Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que 
se nega provimento”.  (ACO-AgR 2.066,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  Segunda 
Turma, DJe 31.8.2015, grifo nosso) 

Assim, no caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o 
conflito federativo entre a União e o Estado do Amapá, estando presente a 
hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” 
do inciso I do art. 102 da CF.

2) Mérito
O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 

do CPC, a seguir transcrito:
“Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo”.

É necessário, portanto, que estejam comprovados a verossimilhança 
das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.

2.1) Proporcionalidade em sentido estrito
Defende o autor  que o registro  desabonador seria desproporcional 

em relação às consequências a serem suportadas pelo Estado.
Sobre  o  postulado  da  proporcionalidade,  tive  oportunidade  de 

registrar em sede doutrinária que:
“A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder 

legislativo a violação do princípio  da proporcionalidade ou da proibição de 
excesso  (Verhältnismässigkeitsprinzip;  Übermassverbot),  que  se  revela 
mediante contraditoriedade, incongruência e irrazoabilidade ou inadequação 
entre meios e fins. No direito constitucional alemão, outorga -se ao princípio 
da proporcionalidade ou ao princípio da proibição de excesso qualidade de 
norma constitucional não escrita.

A utilização  do  princípio  da  proporcionalidade  ou  da  proibição  de 
excesso no direito constitucional envolve, como observado, a apreciação da 
necessidade  (Erforderlichkeit)  e  adequação  (Geeignetheit)  da  providência 
legislativa.

Assim,  em  decisão  proferida  em  março  de  1971,  o 
Bundesverfassungsgericht assentou  que  o  princípio  do  Estado  de  Direito 
proíbe leis restritivas inadequadas à consecução de seus fins, acrescentando 
que uma providência legislativa não deve ser já considerada inconstitucional 
por basear-se em um erro de prognóstico BverfGE,25:1(12).

O  Tribunal  Constitucional  explicitou,  posteriormente,  que  os  meios 
utilizados pelo legislador devem ser adequados e necessários à consecução 
dos  fins  visados.  O meio  é  adequado se,  com a  sua  utilização,  o  evento 
pretendido pode ser alcançado; é necessário se o legislador não dispõe de 
outro meio eficaz, menos restritivo aos direitos fundamentais.

A aferição  da  constitucionalidade  da  lei  em  face  do  princípio  da 
proporcionalidade ou da proibição de excesso contempla os próprios limites 
do poder de conformação outorgado ao legislador. É o que se constata em 
decisão do Bundesverfassungsgericht na qual, após discutir aspectos relativos 
à  eficácia  e  adequação  de  medidas  econômicas  consagradas  em  ato 
legislativo, concluiu-se que o legislador não havia ultrapassado os limites da 
discricionariedade que lhe fora outorgada.

O  Tribunal  reconhece  que  o  estabelecimento  de  objetivos  e  a 
definição dos meios adequados pressupõem uma decisão de índole política, 
econômica, social, ou político-jurídica. Esse juízo inerente à atividade política 
parece ter determinado uma postura cautelosa do Tribunal no exame relativo 
à  adequação  das  medidas  legislativas.  A  inconstitucionalidade  de  uma 
providência  legal  por  objetiva  desconformidade  ou  inadequação  aos  fins 
somente pode ser constatada em casos raros e especiais.

Embora reflita a delicadeza da aplicação desse princípio no juízo de 
constitucionalidade,  tal  orientação  não  parece  traduzir  uma  atitude 
demissionária quanto ao controle da adequação das medidas legislativas aos 
fins constitucionalmente perseguidos.

Uma  lei  será  inconstitucional,  por  infringente  ao  princípio  da 
proporcionalidade  ou  da  proibição  de  excesso,  diz  a  Corte  Constitucional 
alemã,  se  se  puder  constatar,  inequivocamente,  a  existência  de  outras 
medidas menos lesivas.

No Direito  português,  o  princípio  da  proporcionalidade  em sentido 
amplo foi erigido à dignidade de princípio constitucional, consagrando-se, no 
art. 18º, 2, do Texto Magno, que a lei só pode restringir os direitos, liberdades 
e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as 
restrições  limitar-se  ao  necessário  para  salvaguardar  outros  direitos  ou 
interesses constitucionalmente protegidos.

O  princípio  da  proibição  de  excesso,  tal  como  concebido  pelo 
legislador  português,  afirma  Canotilho,  constitui  um  limite  constitucional  à 
liberdade de conformação do legislador.

Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se 
tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar 
não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente 
fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com 
o princípio da proporcionalidade.
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Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal 
(Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des 
verhältnismässigen Gesetzes),  pressupõe não só a legitimidade dos meios 
utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação 
desses meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a 
necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit).

O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas 
interventivas adotadas se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos. A 
Corte  Constitucional  examina  se  o  meio  é  simplesmente  inadequado 
(schlechthin  ungeeignet),  objetivamente  inadequado  (objetktiv  ungeeignet), 
manifestamente  inadequado  ou  desnecessário  (offenbar  ungeeignet  oder 
unnötig),  fundamentalmente  inadequado  (grundsätzlich  ungeeignet),  ou  se 
com sua utilização o resultado pretendido pode ser estimulado (ob mit seiner 
Hilfe der gewunschte Erfolg gefördet werden kann).

O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) 
significa  que  nenhum  meio  menos  gravoso  para  o  indivíduo  revelar-se-ia 
igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.

Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo almejado 
puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo 
adequada  e  menos  onerosa.  Ressalte-se  que,  na  prática,  adequação  e 
necessidade não têm o mesmo peso ou relevância no juízo de ponderação. 
Assim,  apenas  o  que  é  adequado  pode  ser  necessário,  mas  o  que  é 
necessário não pode ser inadequado.

Pieroth e Schlink ressaltam que a prova da necessidade tem maior 
relevância do que o teste da adequação. Positivo o teste da necessidade, não 
há de ser negativo o teste da adequação. Por outro lado, se o teste quanto à 
necessidade revelar -se negativo, o resultado positivo do teste de adequação 
não mais poderá afetar o resultado definitivo ou final. De qualquer forma, um 
juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há de resultar da rigorosa 
ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o 
atingido  e  os  objetivos  perseguidos  pelo  legislador  (proporcionalidade  em 
sentido estrito).  É possível  que a própria  ordem constitucional  forneça  um 
indicador sobre os critérios de avaliação ou de ponderação que devem ser 
adotados. Pieroth e Schlink advertem, porém, que nem sempre a doutrina e a 
jurisprudência  se  contentam  com  essas  indicações  fornecidas  pela  Lei 
Fundamental,  incorrendo  no  risco  ou  na  tentação  de  substituir  a  decisão 
legislativa pela avaliação subjetiva do juiz.

Tendo em vista esses riscos, procura-se solver a questão com base 
nos  outros  elementos  do  princípio  da  proporcionalidade,  enfatizando-se, 
especialmente,  o  significado  do  subprincípio  da  necessidade.  A 
proporcionalidade em sentido estrito assumiria, assim, o papel de um controle 
de  sintonia  fina  (Stimmigkeitskontrolle),  indicando  a  justeza  da  solução 
encontrada ou a necessidade de sua revisão”.  (MENDES, Gilmar Ferreira; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 223/226)

De outro lado, o princípio da gestão orçamentária responsável,  no 
qual se baseia por inteiro a nova lei, é explicitado no art. 1º da LRF. Os seus 
principais objetivos seriam: a) evitar os déficits; b) reduzir substancialmente a 
dívida  pública;  c)  adotar  uma  política  tributária  racional;  d)  preservar  o 
patrimônio  público;  e)  promover  uma  crescente  transparência  das  contas 
públicas.

O  princípio  da  responsabilidade  fiscal,  introduzido  pela  nova  lei, 
embora podendo já ser visualizado com o advento da Emenda Constitucional 
19/98,  que,  em seu art.  30,  determinava  a apresentação de projeto  de lei 
complementar  pelo  Executivo  ao  Legislativo  em  cento  e  oitenta  dias  da 
promulgação da emenda, vem preencher uma lacuna no Direito brasileiro.

A ideia de que o dinheiro público deve ser aplicado na forma em que 
previamente se convencionou, sendo necessário o esclarecimento de como 
ele foi utilizado, era bastante confusa e ineficiente.

O conceito de accountability, próprio do sistema anglo-saxão, parece 
identificar-se bastante com a ideia de responsabilidade fiscal, embora com ele 
não se confunda.

Sua tradução é bastante difícil, havendo os que, mesmo analisando 
profundamente  o  conceito,  não  conseguiram  encontrar  uma  tradução 
satisfatória do termo para o português.

Outros, muitas vezes com algum desconforto, definem accountability 
como: responsabilidade pela prestação de contas ou responsabilidade pela 
eficiente gerência de recursos públicos.

De fato, a tomada de posição acerca de uma tradução correta para o 
termo leva consigo uma gama de questões outras, mais gerais.

A existência de efetiva democracia, proporcionando o florescimento 
de  uma  cidadania  participante,  não  somente  se  liga  à  questão  da 
accountability como condiciona sua própria existência.

À medida que se desenvolve o arcabouço burocrático, os direitos do 
cidadão devem também se desenvolver,  no intuito  de evitar  os  abusos da 
burocracia em relação àqueles.

Não há dúvidas de que o exercício de  accountability é determinado 
pela  qualidade  das  relações  entre  governo  e  cidadão,  entre  burocracia  e 
clientelas. O comportamento (responsável ou não responsável) dos servidores 
públicos  é  consequência  das  atitudes  e  comportamento  das  próprias 
clientelas.

Isso leva a crer que o amadurecimento da sociedade e a emergência 
de  uma  cidadania  mais  ativa  faz  surgir  em seu  seio,  de  modo  natural,  o 
conceito de accountability. À medida que se vão densificando as relações de 

cidadania,  faz-se necessário  o conceito  de  accountability,  até que se torne 
algo corriqueiro tanto para a burocracia como para os cidadãos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é, indubitavelmente, um passo de 
grande  importância  para  o  fortalecimento  das  relações  entre  os  gestores 
públicos  e  os  cidadãos.  O  desenvolvimento  de  uma  filosofia  da 
responsabilidade fiscal, no Brasil, tem o propósito de fazer surgir um conceito 
sólido de accountability, próprio da necessidade imposta por aquelas relações, 
em um contorno ímpar.

Considero,  portanto,  que  a  imposição  de  sanção  consistente  na 
inscrição em cadastro restritivo é medida, em tese, adequada, necessária e 
proporcional  em sentido estrito para os fins de evitar os  déficits fiscais,  de 
reduzir substancialmente a dívida pública e de preservar o patrimônio público.

Rejeito, portanto, o argumento dos autores de que as exigências das 
alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 25 da Lei de Responsabilidade seriam 
desproporcionais, e por essa razão inconstitucionais. 

2.2)  Aplicação  das  sanções  de  suspensão  das  transferências  
voluntárias nas ações e serviços de saúde 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Capítulo V, ao tratar das 
transferências voluntárias estabelece os requisitos para a realização dessas 
transferências e dispõe no § 3º do art. 25, o seguinte:

“Art.  25.  Para  efeito  desta  Lei  Complementar,  entende-se  por 
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a a título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira,  que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 

§  1º.  São  exigências  para  a  realização  de  transferência 
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

 I - existência de dotação específica; 
II - (VETADO) 
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
a)  que  se  acha  em  dia  quanto  ao  pagamento  de  tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como 
quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação 
e à saúde; 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária,  de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em 
Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º.  É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade 

diversa da pactuada. 
§  3º.  Para  fins  da  aplicação  das  sanções  de  suspensão  de 

transferências  voluntárias  constantes  desta  Lei  Complementar, 
excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência 
social”. (grifo nosso)

Perceba-se,  então,  que  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  após 
explicitar  as  exigências para que haja transferências voluntárias  aos entes 
federados, excetua para fins de aplicação das sanções, as ações relativas a 
educação, saúde e assistência social 

No caso dos autos, conforme visto, o objetivo do Estado do Amapá e 
da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro/AP) é a  celebração 
de  convênio  entre  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento 
(Mapa)  e  a  segunda requerente,  destinado  ao  apoio  à  reestruturação  e  à 
implementação do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária e ao 
fortalecimento das ações de defesa agropecuária.

Existem pendências em relação ao Estado do Amapá no CAUC, o 
que tem impedido que a autarquia estadual (Diagro/AP) celebre o mencionado 
convênio. 

No entanto, os autores alegam que o deferimento do pleito de sua 
demanda estaria amparado pelo § 3º do art. 25 da LRF, acima transcrito.

Impende  definir,  consequentemente,  se  o  Sistema  Unificado  de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), vincula-se à matéria relacionada à 
saúde pública. 

Pois bem.
A Lei  8.171/1991,  que  dispõe  sobre  a  política  agrícola,  previu  a 

criação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), 
estabelecendo o seguinte:

“Art.  1º.  Esta  lei  fixa  os  fundamentos,  define  os  objetivos  e  as 
competências  institucionais,  prevê  os  recursos  e  estabelece  as  ações  e 
instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, 
agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade 
agrícola  a  produção,  o  processamento  e  a  comercialização  dos  produtos, 
subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros 
e florestais.

(…) 
Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e 

defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas,  sob a 
coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no 
âmbito  de  sua competência,  em um Sistema  Unificado  de  Atenção à 
Sanidade Agropecuária,  articulado, no que for atinente à saúde pública, 
com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, do qual participarão: 
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I – serviços e instituições oficiais;
II – produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos 

que lhes prestam assistência;
III – órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente 

vinculadas à sanidade agropecuária;
IV  – entidades  gestoras de  fundos  organizados pelo  setor  privado 

para  complementar  as  ações públicas no  campo da  defesa agropecuária”. 
(grifo nosso)

Portanto,  verifica-se  do  excerto  transcrito  que  as  atividades  de 
vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais, articulados no âmbito 
do  Sistema  Unificado  de  Atenção  à  Sanidade  Agropecuária  (Suasa)  e  do 
Sistema Único de Saúde (SUS), enquadra-se na exceção prevista no § 3º do 
art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) acima transcrito, por 
se tratar  de ação vinculada ao Sistema Único de Saúde,  um dos maiores 
programas  mundiais  de  saúde  pública,  nos  termos  das  Leis  8.171/1991  e 
8.080/1990.

No mesmo sentido do que está sendo aqui decidido, registrem-se as 
seguintes decisões monocráticas,  as quais  concederam o pedido de tutela 
provisória  urgência  para  alguns  Estados,  nas  seguintes  ações  cíveis 
originárias que também tratavam sobre o Suasa: ACO-MC 3551 (RJ) e ACO 
3.550 MC (AC), ambas de relatoria do Min. Roberto Barroso e publicadas no 
DJe 15.12.2021; ACO 3.552 MC (BA), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.12.2021; 
ACO 3.459-MC (RN), Relatora Min. Rosa Weber, DJe 11.1.2021; ACO 3.408 
TP (RR), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.7.2020.

Além disso, embora não tenha sido alegado na exordial, é importante 
destacar que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no 
sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores 
da União por atos praticados pelo Poder Executivo e seus órgãos, estando 
excluídos os atos dos  Poderes Legislativo  e Judiciário,  além do  Ministério 
Público, do Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública Indireta. 

A  propósito,  confiram-se  os  seguintes  precedentes  aplicando  o 
princípio  da  intranscendência  em  situações  envolvendo  a  administração 
indireta dos Estados, inclusive em relação ao Estado do Amapá:

“Ação  cível  originária.  2.  Direito  Constitucional  e  Administrativo.  3. 
Convênios.  Inscrição  em  cadastros  federais  de  inadimplentes 
(Siafi/Cauc/Cadin).  4.  Delimitação  do  objeto  da  lide.  Relatório  de 
inadimplência  apresentado  antes  da  citação  do  réu.  Pedido  genérico. 
Impossibilidade. Litispendência. 5. Ação conhecida parcialmente apenas em 
razão das anotações negativas em cadastros restritivos federais, envolvendo 
convênios, acordos, contratos ou instrumentos congêneres. 6.  Sanções em 
virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e 
poderes  autônomos.  7.  Princípio  da  intranscendência  das  sanções. 
Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência 
administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 8. 
Matéria  submetida  à  repercussão  geral.  Tema  743.  Precedentes.  9. 
Tomada  de  Contas  Especial.  Necessidade.  Ausência  configura  ofensa  ao 
devido processo legal. 10. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. 
Precedentes. 11. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 
12. Ação cível originária parcialmente conhecida. 13. Honorários advocatícios 
a cargo  da  União”.  (ACO 1.824,  Redator  p/  acórdão  Min.  Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021, grifo nosso)

“Agravos  Regimentais  em  Ação  Cível  Originária.  2.  Direito 
Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/
CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 
198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas 
estadual quanto à metodologia de cálculo. 5.  Sistema de Informação sobre 
Orçamento  Público  em Saúde  –  SIOPS.  Preenchimento  pelo  próprio  ente 
federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I 
da  Res.  322/2003  do  CNS  (hoje  substituídos  pelos  arts.  6º  e  9º  da  LC 
141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para 
justificar eventuais  diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. 
Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo 
legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser 
precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7.  Princípio da 
intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos 
atribuídos a sociedades de economia mista,  entidades pertencentes à 
administração  indireta,  com  personalidade  jurídica  própria. 
Impossibilidade.  8.  Agravos  regimentais  aos  quais  se  nega  provimento”. 
(ACO 1.154 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2018, grifo 
nosso)

No  caso  dos  autos,  as  restrições  nos  cadastros  federais  dizem 
respeito  ao  Estado  do  Amapá,  e  não  à  Agência  de  Defesa  e  Inspeção 
Agropecuária  (Diagro/AP),  autarquia  com  personalidade  jurídica  de  direito 
público, nos termos do art. 1º da Lei Estadual 701/2002, in verbis:

“Art. 1º. Fica criada, no âmbito da administração pública indireta, a 
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá – DIAGRO, 
autarquia sob o regime especial, com personalidade jurídica de direito 
público,  autonomia  técnica,  administrativa  e  financeira,  patrimônio  e 
receitas próprias,  vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, 
Floresta e do Abastecimento – SEAF, com sede e foro em Macapá, Estado do 
Amapá”.  (grifo nosso)

Logo, não vejo como punir a referida autarquia estadual – entidade da 
administração indireta  – por  pendências nos quesitos fiscais vinculados ao 
CNPJ do Estado do Amapá,  razão pela qual,  ad argumentantum tantum, 

também haveria violação ao princípio da intranscendência das sanções. 
Tal orientação – rememore-se – foi chancelada pelo Plenário desta 

Corte,  ao analisar  o  RE 770.149  (tema 743  da  sistemática dos  processos 
submetidos à repercussão geral), no qual foi fixado o entendimento no sentido 
de  que  “a  imposição  de  sanções  ao  Executivo  estadual  em  virtude  de  
pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do 
princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não 
tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que 
dispõem de  plena  autonomia  institucional  a  elas  outorgadas  por  efeito  de  
expressa determinação constitucional”. Vide:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA 
743.  DIREITO FINANCEIRO.  SEPARAÇÃO DOS PODERES.  AUTONOMIA 
FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO 
DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos 
Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão 
proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3.  A jurisprudência da Corte 
está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo 
estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário 
locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em 
que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera 
orgânica  daquelas  instituições,  que  dispõem  de  plena  autonomia 
institucional  a  elas  outorgadas  por  efeito  de  expressa  determinação 
constitucional.  Precedentes.  (RE  1.254.102  -  AgR,  de  minha  relatoria, 
Segunda Turma,  DJe 17 jun.  2020;  RE 1263840 AgR,  Relator  Min.  Marco 
Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-
segundo,  Relator  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe 11.10.19).  3. 
Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): É possível ao Município 
obter  certidão  positiva  de  débitos  com  efeito  de  negativa  quando  a 
Câmara  Municipal  do  mesmo  ente  possui  débitos  com  a  Fazenda 
Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das 
sanções financeiras. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. 
(RE 770.149,  Redator  p/  acórdão Min.  Edson Fachin,  Tribunal  Pleno,  DJe 
2.10.2020, grifo nosso)

Por conseguinte, seja pelo art. 25, § 3º, da LRF, seja pelo postulado 
da intranscendência, não vejo como punir a autarquia estadual, sob regime 
especial (integrante da administração indireta),  por sanções decorrentes da 
inscrição nos cadastros restritivos federais do Estado do Amapá.

Quanto  ao  perigo  de  dano,  este  justifica-se  tendo  em  vista  a 
expiração do prazo para a celebração do convênio ocorrer no dia 31.12.2021, 
o que obstará sua assinatura e ocasionará na perda do repasse dos recursos 
federais respectivos.

Estão,  portanto,  à  primeira  vista,  atendidos  os  pressupostos 
necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Por  fim,  esclareço  que  o  provimento  judicial  contido  nesta 
decisão limita-se a determinar que a ausência de regularidade fiscal do 
Estado do Amapá, no Cauc ou em qualquer outro cadastro administrado 
pela União (e seus órgãos desconcentrados), não configure empecilho 
para a celebração de convênio entre a Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária  (Diagro/AP)  e  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento (Mapa), nos termos do § 3º do art. 25 da LRF.

4) Dispositivo
Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 21, IV, 

c/c §1º, do RISTF, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário, 
defiro, em parte, a tutela de urgência     tão somente para que a ausência de   
regularidade fiscal do Estado do Amapá, no Cauc ou em qualquer outro 
cadastro administrado pela União (e seus órgãos desconcentrados), não 
configure empecilho para a celebração de convênio entre à Agência de 
Defesa  e  Inspeção  Agropecuária  (Diagro/AP)  e  o  Ministério  da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)  .  

Reforço que a concessão desta liminar não significa que a União e/
ou o Mapa está(ão) obrigada(os) a celebrar (em) o convênio,  mas que 
unicamente deve(m) prosseguir na análise dos demais requisitos para a 
celebração  do  convênio,  superados  os  óbices  identificados  nesta 
demanda, conforme os ditames legais  .  

Intime-se, COM URGÊNCIA, a União sobre os termos desta decisão.
Cite-se  a  ré  para  apresentar  contestação  no  prazo  legal, 

oportunidade em que deverá manifestar-se acerca do interesse na abertura da 
via conciliatória, conforme manifestado pelos autores.

A Secretaria deverá incluir  no polo  ativo desta ação a Agência de 
Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro/AP).

Publique-se. Intimem-se.
Brasília,16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
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ADV.(A/S) : RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO (19979/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: 
Cuida-se  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade  proposta  pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º, caput e 
§ 2º, e a Tabela IV da Lei Federal nº 9.289/1996, os quais tratam das custas 
judicias de primeiro e segundo graus da Justiça Federal.  Questionava-se a 
validade  da  cobrança  de  custas  pela  expedição  de  certidões  pela  Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus.

Em  14  de  fevereiro  de  2020,  o  Plenário  julgou  parcialmente 
procedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta,  conferindo  interpretação 
conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, 
para afastar sua incidência 

“quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o 
esclarecimento  de  situação  de interesse pessoal,  consoante  a garantia  de 
gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas 
presumidas  quando  a  certidão  pleiteada  for  concernente  ao  próprio 
requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada 
demonstração  dos  fins  e  das  razões  do  pedido,  nos  termos  do  voto  do 
Relator”. 

O acórdão foi publicado em 25 de março de 2020 e  transitou em 
julgado em  3  de  abril  de  2020,  razão  pela  qual  os  autos  baixaram ao 
arquivo em 28 de abril de 2020. 

Em 7 de dezembro de 2021, o autos subiram ao gabinete por força de 
petição apresentada pela Confederação Nacional de Notários e Registradores 
(CNR), na qual alega que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro estaria adotando posições que extrapolariam o entendimento 
firmado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  nesta  ação  direta.  Nesse  sentido, 
afirma o seguinte:

A Corregedoria do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 
emitiu, no PROCESSO SEI: 2021-0649762, o AVISO CGJ nº 704/202, pelo 
qual comunica aos ofícios de distribuição que:

“e) quando a certidão for solicitada pelo próprio interessado, opera 
presunção de que sua finalidade é para esclarecimento de situação pessoal, 
sendo  sua  emissão  gratuita,  vedada  qualquer  exigência  de  demonstração 
efetiva da sua finalidade;

f) quando a certidão solicitada envolver nome de terceiro, poderá ser 
exigida demonstração de sua efetiva finalidade se o requerente alegar que 
visa  a  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de  seu  interesse 
pessoal; comprovado esse fim, o solicitante fará jus à gratuidade”.

O  peticionante  alega  que  esse  entendimento  contraria  o  que  foi 
decidido na presente ação direta. 

Ao final, requer:
“(...) sejam expedidos ofícios ao Conselho Nacional de Justiça e ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que se comunique a estes 
o  exato  e  preciso  conteúdo  da  decisão  proferida  no  presente  feito,  em 
especial que seja elucidado a estes que a decisão exarada no presente feito: 

a)  não  atinge  a  serventias  não  estatizadas,  ou  seja,  que  são 
exercidas por delegatários de serviço público; 

b) determinou que a finalidade das certidões solicitadas pelo próprio 
interessado (desde que esse seja uma pessoa natural), quando esta não for 
por este declarada, presume-se que se destinam ao atendimento de situações 
de  interesse  pessoal  não  podendo  ser  exigido  por  quem  for  a  emitir  o 
apontamento de outra finalidade sendo, todavia, que - se outra finalidade for 
declarada espontaneamente pelo solicitante, em virtude de exigência legal ou 
negocial, a certidão deixa de ser expedida para o atendimento de situações de 
atendimento de interesse direto pessoal,  pois como se decidiu no presente 
feito ‘Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso 
concreto,  cabendo  aos  interessados,  ao  postular  a  certidão,  expressar  a 
finalidade do requerimento’, e; 

c) estabeleceu que as certidões, se solicitadas por terceiro, nunca se 
referem a interesse pessoal”.

É o relatório.
Decido. 
O controle concentrado de constitucionalidade presta-se à defesa da 

ordem  constitucional  objetiva,  mediante  a  impugnação  de  atos  do  poder 
público que violem a Constituição de 1988. Trata-se de jurisdição dotada de 
elevada  magnitude,  cujos  efeitos  são  sentidos  por  inúmeros  atores  e 
instituições,  dada a  abrangência  das  questões  discutidas nessa  seara e  a 
eficácia contra todos e efeito vinculante de suas decisões. 

Quando o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de 
uma lei ou lhe confere interpretação conforme à Constituição e essa decisão 
transita em julgado, com o esgotamento dos prazos para a interposição de 
recurso, encerra-se a jurisdição desse Tribunal. Não fosse assim, a atuação 
dessa  Corte  se  prorrogaria  indefinidamente,  pois  são  imensuráveis  as 
repercussões de uma decisão de tal natureza.

O instrumento adequado à discussão dos efeitos de uma decisão no 
controle concentrado de constitucionalidade são os embargos de declaração, 
cabíveis no prazo regimental de 5 (cinco) dias (art. 337, § 1º, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido esse prazo e transitado em 
julgado o acórdão do Tribunal, não é mais cabível buscar aclarar os efeitos e 
os limites da decisão proferida pelo Plenário.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento processual 
especialmente  cabível  na  hipótese  de  descumprimento  de  decisão  do 
Supremo Tribunal Federal. Por fim, questões atinentes aos efeitos concretos 
das decisões de controle concentrado proferidas por essa Corte devem ser 
resolvidas nas instâncias judiciais ordinárias. 

Pelo  exposto,  não  acolho  os  pedidos  formulados  e  determino  o 
retorno dos autos ao arquivo. 

Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 7.030

(481)

ORIGEM : 7030 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO.  AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE.  RESOLUÇÃO Nº 5/2001  DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO.  CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS PREVIDENCIÁRIOS COMO DESPESAS COM 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISTAS NO ART. 212 DA CF/1988.

1.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com  pedido  de  medida 
cautelar, em face do art. 2º,  caput e parágrafo único, da Resolução nº 5, de 
05.09.2001, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com a redação 
dada pela Resolução nº 134, de 19.07.2021, dessa Corte de Contas.

2.  Os  dispositivos  questionados  autorizam  que  gastos  com 
aposentadorias,  pensões  e  outros  benefícios  previdenciários  sejam 
contabilizados  como  despesas  com  manutenção  e  desenvolvimento  do 
ensino, para fins de cumprimento do art.  212 da Constituição, inovando no 
ordenamento  jurídico  com  autonomia  jurídica,  abstração,  generalidade  e 
impessoalidade.  Constituem,  assim,  verdadeiras  normas  primárias,  sendo 
viável  o  controle  abstrato  da  constitucionalidade  desse  ato  normativo. 
Precedentes.

3. Plausibilidade do direito postulado: a jurisprudência desta Corte é 
pacífica  no  sentido  de  que,  em tais  casos,  há  usurpação  de  competência 
privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 
Além  disso,  os  dispêndios  com  aposentadorias  e  pensões  de  servidores 
públicos  originários  da  educação  foram  excluídos  do  rol  de  despesas 
relacionadas com a promoção a implementação dos objetivos básicos das 
instituições educacionais pela EC nº 108/2020 (art. 212, § 7º, da CF/1988). 
Precedentes.

4. Perigo na demora: o final do ano exercício financeiro se aproxima, 
período  esse  em  que,  como  é  sabido,  ocorrem  os  principais  ajustes 
financeiros e orçamentários pelo Poder Executivo. Assim, considerando que o 
recesso do Poder Judiciário está igualmente próximo, qualquer decisão que 
não tenha eficácia  imediata pode não salvaguardar  a  tempo o sistema de 
ensino do Estado de Pernambuco.

5. Cautelar deferida.
1.Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade - ADI, com pedido 

de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 
2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 5, de 05.09.2001, do Tribunal de 
Contas  do  Estado  de  Pernambuco  –  TCE-PE,  com a  redação  dada  pela 
Resolução  nº  134,  de  19.07.2021,  dessa  Corte  de  Contas.  Em síntese,  o 
dispositivo  trata  de  despesas  que  não  constituem  rubricas  destinadas  à 
manutenção  e  ao  desenvolvimento  do  ensino  para  fins  do  art.  212  da 
Constituição  Federal  de  1988,  mas  admite  a  exclusão  gradativa  dessas 
verbas. Eis o teor do diploma normativo questionado:

Resolução nº 5, de 05.09.2001, do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco

“Art.  1º  Não  constituem  despesas  com  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino, para fins  de demonstração do atendimento ao 
artigo  212  da  Constituição  Federal,  as  despesas  com  o  pagamento  de 
aposentadorias,  pensões  e  outros  benefícios  previdenciários  a  servidores 
públicos,  estatutários  ou  não,  mesmo  daqueles  oriundos  dos  quadros  do 
magistério.

Art. 2º A exclusão do pagamento das despesas referidas no artigo 1º 
para verificação do cumprimento da exigência do artigo 212 da Constituição 
Federal  poderá ser  efetivada gradativamente na proporção de,  no mínimo, 
10% ao ano, a partir do exercício financeiro de 2001. 

Parágrafo  único.  No  âmbito  do  Estado  de  Pernambuco,  a 
exclusão  do  pagamento  das  despesas  referidas  no  artigo  1º  para 
verificação do cumprimento da exigência do artigo 212 da Constituição 
Federal  poderá p ser  efetivada  gradativamente  na  proporção  de,  no 
mínimo,  um  terço  ao  ano,  a  partir  do  exercício  financeiro  de  2021 
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(Acrescido  pela  Resolução  TC  nº  134,  de  19  de  julho  de  2021)”  (negrito 
aditado).

2.O autor da ação afirma que a regulamentação do TCE-PE viola: (i) 
a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação (art. 22, XXIV, da CF/1988); (ii) a competência da União para editar 
normas gerais sobre educação e ensino (art. 24, IX e §§ 2º e 4º, da CF/1988); 
(iii)  a exigência constitucional  de destinação, por Estados e Municípios, de 
percentuais  das  receitas  resultantes  de  impostos  para  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino (art. 212, caput, da CF/1988); e (iv) a vedação do 
cômputo dos gastos com pagamento de aposentadorias, pensões e outros 
benefícios  previdenciários  no  conjunto  de  recursos  públicos  destinados  à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art. 212, § 7º, da CF/1988). 

3.Segundo o PGR, a Constituição é expressa ao vedar o uso dos 
recursos públicos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino 
para pagamento de aposentados, visto que o texto constitucional estabelece a 
premissa de que o profissional de educação, quando se torna inativo, rompe o 
vínculo  com  a  Administração  Pública  ou  com  o  empregador,  passando  a 
integrar  o  regime  previdenciário  (próprio  ou  geral),  cujas  despesas  são 
custeadas  ordinariamente  por  meio  da  arrecadação  de  contribuições 
previdenciárias.  Assim,  sendo  autônomos  os  vínculos  funcional  e 
previdenciário,  seria  inviável  a  inclusão  dos  gastos  com  aposentados  e 
pensionistas na base de cálculo das despesas destinadas à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino. A mesma lógica se aplicaria às pensões e aos 
demais benefícios previdenciários. 

4.Nesse sentido, o autor afirma que a Resolução questionada vai de 
encontro  ao  estabelecido  na  Constituição  Federal,  ao  permitir 
momentaneamente  a  inclusão  de  despesas  com  inativos  e  pensionistas  - 
despesas previdenciárias – no percentual mínimo exigido pelo art. 212, da CF/
1988, em vez de as excluir de forma definitiva e imediata como o constituinte 
derivado determinou por meio da EC nº 108/2020. 

5.Em virtude do exposto, pleiteia o imediato deferimento da medida 
cautelar para sustar os efeitos do dispositivo impugnado, tendo em vista a 
plausibilidade do direito postulado e a probabilidade de graves prejuízos para 
a formação e a capacitação de estudantes e profissionais da educação pelo 
não cumprimento, pelo  Estado do Pernambuco, do dever  constitucional  de 
aplicação  de  percentual  da  receita  de  impostos  em  ações  efetivamente 
direcionadas a manutenção e desenvolvimento do ensino. No mérito, requer o 
conhecimento  da  ação  e  a  procedência  total  dos  pedidos  formulados, 
declarando-se a inconstitucionalidade do art. 2º,  caput e parágrafo único, da 
Resolução  nº  5/2001,  com  a  redação  dada  pela  Resolução  nº  134/2021, 
ambas do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.

6.É o relatório. Passo a decidir. 
7.O pedido cautelar deve ser deferido. 
8.Inicialmente,  observo  que  a  ação  deve  ser  conhecida,  pois  o 

diploma  questionado  se  reveste  de  abstração,  generalidade  e  autonomia, 
sendo,  portanto,  ato  normativo  primário  apto a  ser  impugnado mediante  a 
propositura  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  na  esteira  da 
jurisprudência pacífica desta Corte. 

9.A  questão  jurídica  posta  em  análise  versa  sobre  a  validade 
constitucional da inclusão de despesas previdenciárias referentes a servidores 
inativos e pensionistas originários da área de educação para os fins exigidos 
pelo  art.  212,  caput,  da  CF/1988,  de  modo  a  facilitar  o  atingimento  do 
percentual  mínimo  de  25%  exigido  pela  Constituição[1].  Nessa  esteira,  o 
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco,  órgão  de  controle  externo 
responsável  pela  fiscalização  contábil,  financeira  e  orçamentária  estadual, 
editou comando normativo com o intuito de burlar a exigência constitucional e 
admitir, por mais três anos, a inclusão dessas despesas na base de cálculo do 
percentual mínimo a ser investido na educação pernambucana. Transcreva-se 
novamente o art. 2º, parágrafo único, da Resolução questionada: 

“Parágrafo único. No âmbito do Estado de Pernambuco, a exclusão 
do pagamento das despesas referidas no artigo  1º para verificação  do 
cumprimento da exigência do artigo 212 da Constituição Federal  poderá ser 
efetivada gradativamente na proporção de, no mínimo, um terço ao ano, 
a partir do exercício financeiro de 2021” (negrito aditado).

10.Outros  Estados  da  federação  também  expediram  normas  de 
caráter semelhante, com a finalidade de enquadrar despesas previdenciárias 
como sendo de manutenção e desenvolvimento do ensino [2].  Ocorre que 
essa  manobra  orçamentária  é  flagrantemente  inconstitucional.  A  Emenda 
Constitucional  nº 108/2020 alterou o art.  212 da CF/1988, incluindo, dentre 
entre outros dispositivos, o parágrafo 7º:

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e 
os Estados, o Distrito Federal  e os Municípios  vinte  e  cinco por  cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...) 
§  5º  A  educação  básica  pública  terá  como  fonte  adicional  de 

financiamento  a  contribuição  social  do  salário-educação,  recolhida  pelas 
empresas na forma da lei.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição 
social  do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número 
de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.

§ 7º É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos §§ 5º 
e  6º  deste  artigo  para  pagamento  de  aposentadorias  e  de  pensões. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)”.
11.Assim,  a  norma  impugnada  viola  frontalmente  o  comando 

constitucional acima transcrito quando permite que gastos com aposentadoria 
e pensões sejam incluídos para fins de demonstração do art. 212 da CF/1988. 
Assim,  nesse  juízo  preliminar,  observa-se  inconstitucionalidade  material  da 
Resolução questionada.

12.De  mais  a  mais,  a  Constituição  Federal  atribuiu  à  União 
competência  privativa  para  legislar  sobre  diretrizes  e  bases  da  educação 
nacional, nos termos de seu art. 22, XXIV[3]. Ao exercer essa competência 
constitucional, o ente central editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
Lei  nº  9.394/1996.  Em  seus  arts.  70  e  71[4],  a  LDB  disciplinou 
especificamente  quais  despesas  públicas  podem  ser  qualificadas  como 
aquelas relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Além de 
inexistir  qualquer  previsão  legal  de  inclusão  das  despesas  com inativos  e 
pensionistas para essa finalidade, o art. 71, VI, da LDB, consigna que não se 
enquadram  nessa  categoria  de  gastos  com  “pessoal  docente  e  demais 
trabalhadores da educação, quando em desvio  de função ou em atividade 
alheia  à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino”.  Sendo  assim,  pela 
mesma  ratio,  os  gastos  previdenciários  não  podem  ser  considerados 
dispêndios com manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

13.Nesse sentido, o art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 
5, de 05.09.2001, com a redação dada pela Resolução nº 134, de 19.07.2021, 
ambas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco,  usurpou  a 
competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da 
educação  nacional,  o  que  configura  vício  de  inconstitucionalidade  formal. 
Citem-se, por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal que acolheram 
essa tese:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  DIREITO 
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EDUCAÇÃO. ARTS. 26, I, E 27 DA LEI 
COMPLEMENTAR 1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DE 
DESPESAS  COM  PREVIDÊNCIA  E  INATIVOS  PARA  EFEITO  DE 
CUMPRIMENTO  DE  VINCULAÇÃO  CONSTITUCIONAL ORÇAMENTÁRIA 
EM EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EDIÇÕES DE NORMAS GERAIS 
DE EDUCAÇÃO JÁ EXERCIDA PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI 
ESTADUAL DISPOR DO ASSUNTO DE FORMA DIVERSA. VIOLAÇÃO DOS 
ARTS. 22, XXIV, 24, IX § 1º § 4°; 212 CAPUT,  E 167, VI. AÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

1. A Constituição prevê o dever de aplicação de percentual mínimo 
para investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

2.  A  definição  de  quais  despesas  podem  ou  não  ser 
consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino é definida 
em regra geral de competência da União, qual seja, os artigos 70 e 71 da 
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  de  n°  9.394/1996. 
Disposição diversa de lei local significa afronta aos arts. 22, XXIV, e 24, IX da 
CRFB. 

3.  O  cômputo  de  despesas  com  encargos  previdenciários  de 
servidores inativos ou do déficit de seu regime próprio de previdência 
como manutenção e desenvolvimento de ensino importa em violação a 
destinação mínima de recursos exigida pelo art. 212 da CRFB, bem como 
à cláusula de não vinculação de impostos do art. 167, IV da CRFB 

4.  Ação  julgada  parcialmente  procedente  para:  (i)  declarar  a 
inconstitucionalidade integral do art. 26, I da Lei Complementar nº 1.010/2007 
do Estado de São Paulo e (ii) declarar a inconstitucionalidade sem redução de 
texto do art. 27 da Lei Complementar nº 1.010/2007 do Estado de São Paulo, 
para que os valores de complementação ao déficit previdenciário não sejam 
computados para efeitos de vinculação ao investimento mínimo constitucional 
em educação” (ADI 5.719, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 18.08.2020).

“Ementa:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI 
COMPLEMENTAR 147/2018, DO ESTADO DE GOIÁS, QUE ALTERA O ART. 
99  DA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  26/1998.  INCLUSÃO  DO 
PAGAMENTO  DE  PESSOAL  INATIVO  NAS  DESPESAS  COM 
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO.  USURPAÇÃO  DE 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL. ART. 22, XXIV, DA CF. INDEVIDA VINCULAÇÃO 
DAS RECEITAS  PROVENIENTES DE IMPOSTOS PARA O  PAGAMENTO 
DOS INATIVOS. ARTS. 167, IV E 212,  CAPUT, DA CF.  CONVERSÃO EM 
JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. 

I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar 
em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta 
encontra-se  devidamente  instruída,  observando-se,  ainda,  a  economia  e  a 
eficiência processual. Precedentes. 

II  -  A Lei  Complementar  147/2018,  ao  incluir  o  pagamento  de 
pessoal inativo nas despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino,  invadiu  a  competência  privativa  da  União,  prevista  no  art.  22, 
XXIV,  da  Constituição  Federal,  para  legislar  sobre  diretrizes  e  bases  da 
educação nacional. Precedentes. 

III  -  A  União  exerceu  a  sua  competência  para  legislar  sobre 
normas gerais, por meio dos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação  Nacional  -  LDB  (Lei  9.394/1996),  estabelecendo  quais 
despesas seriam consideradas como de manutenção e desenvolvimento 
do ensino e realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos 
das instituições educacionais,  excluindo,  expressamente,  aquelas  que 
não estariam relacionadas com tal mister. 
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IV- A Lei estadual viola também o art. 167, IV e 212, caput, da CF, por 
vincular  parte  das  receitas  provenientes  de  impostos  ao  pagamento  de 
despesas com o pagamento de inativos, os quais deveriam ser, a princípio, 
custeados pelas receitas do regime previdenciário. 

V  -  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada  procedente  para, 
confirmando a medida liminar deferida, declarar a inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 147/2018 do Estado de Goiás, que alterou o art.  99 da Lei 
Complementar estadual 26/1998” (ADI 6.049, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. em 23.08.2021).

14.Ademais,  a eminente Ministra  Rosa Weber,  por ocasião de seu 
voto na  ADI  5.691,  proferido  em 05.10.2020,  identificou sete  razões pelas 
quais  normas  dessa  natureza  são  inconstitucionais,  com  as  quais  estou 
plenamente de acordo, a saber: “(i) competência da União para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional; (ii) definição por legislação federal 
das despesas que podem ser computadas para fins de desenvolvimento e 
manutenção  do  ensino;  (iii)  conceituação  pela  Lei  nº  9.394/1996  de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a densificar o conceito exposto no 
art. 212 da Carta Magna; (iv) ausência de espaço legislativo discricionário a 
ser exercido pelos Estados na regulação da matéria; (v) inconstitucionalidade 
formal  da lei  estadual;  (vi)  não inclusão de gastos com servidores inativos 
entre as exceções do art. 167; e (vii) o percentual de vinculação de receita 
previsto no art. 212 da CRFB representa o mínimo exigido em investimentos 
na educação em que se julgou inconstitucional resolução de teor semelhante 
do  Tribunal  de Contas  do  Espírito  Santo”.  Além dessas razões,  vislumbro, 
também, a inconstitucionalidade material decorrente da violação ao comando 
inscrito  no  art.  212,  §  7º,  da  CF/1988,  nos  termos  da  redação  dada  pela 
Emenda Constitucional nº 108/2020.

15.Quanto ao perigo na demora, observo que o fim do ano exercício 
financeiro  se aproxima, período esse em que,  como é sabido, ocorrem os 
principais ajustes financeiros e orçamentários pelo Poder Executivo. Assim, 
considerando  que  o  recesso  do  Poder Judiciário  está  igualmente próximo, 
qualquer decisão que não tenha eficácia imediata pode não salvaguardar a 
tempo o sistema de educação do  Estado de  Pernambuco,  permitindo  que 
recursos  escassos  sejam  direcionados  a  finalidades  incompatíveis  com  a 
imperiosa melhoria do ensino público estadual. 

16.Diante do exposto, defiro a cautelar para suspender a aplicação do 
art.  2º,  caput e parágrafo único, da Resolução nº 5, de 05.09.2001, com a 
redação dada pela Resolução nº 134, de 19.07.2021, ambas do Tribunal de 
Contas  do  Estado  de  Pernambuco,  determinando-se  que  as  autoridades 
competentes  se  abstenham  de  contabilizar  quaisquer  despesas 
previdenciárias com servidores inativos ou pensionistas no percentual mínimo 
constitucional previsto no art. 212, caput, da CF/1988. 

17.Intime-se o Governador, o Presidente da Assembleia Legislativa e 
o  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco  para  que 
prestem informações, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, abra-se vista 
à  Advocacia-Geral  da  União  e  à  Procuradoria-Geral  da  República  para 
manifestação,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  sucessivamente.  Expirados  os 
prazos, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

18.Inclua-se o feito em pauta virtual imediatamente, para referendo 
da cautelar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator

[1] “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no  mínimo,  da  receita  resultante  de  impostos,  compreendida  a 
proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e  desenvolvimento  do 
ensino” (negrito aditado).

[2] Aqui cito a Lei Complementar nº 1.010/2007, do Estado de São 
Paulo; as Resoluções nº 238/2012 e nº 195/2004, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo; e a Lei Complementar nº 147/2018, do Estado de 
Goiás.

[3] “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional”.
[4]  “Art.  70.  Considerar-se-ão  como  de  manutenção  e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução 
dos  objetivos  básicos  das  instituições  educacionais  de  todos  os  níveis, 
compreendendo as que se destinam a:

I  -  remuneração  e  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e  demais 
profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV  -  levantamentos  estatísticos,  estudos  e  pesquisas  visando 

precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 

sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 

privadas;
VII  -  amortização  e custeio  de  operações  de  crédito  destinadas a 

atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII  -  aquisição  de  material  didático-escolar  e  manutenção  de 
programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino aquelas realizadas com:

I  -  pesquisa,  quando não  vinculada  às  instituições  de  ensino,  ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, 
ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

II  -  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de  caráter 
assistencial, desportivo ou cultural;

III  -  formação de  quadros  especiais  para  a  administração  pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica,  farmacêutica  e  psicológica,  e  outras  formas  de  assistência 
social;

V  -  obras  de  infra-estrutura,  ainda  que  realizadas  para  beneficiar 
direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando 
em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino”.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.042 (482)
ORIGEM : 7042 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 

30746/ES, 428274/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Trata-se  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  com 
pedido  de  medida  cautelar,  proposta  pela  Associação  Nacional  dos 
Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, tendo por objeto o 
art. 2º da Lei 14.230/2021, na parte em que altera e insere os arts. 17, caput, 
§§ 14 e 20, e 17-B, na Lei 8.429/92, bem como os arts. 3º e 4º, X, do referido 
diploma legislativo. Eis o teor dos dispositivos:

Art. 2º. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

[…] 
“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei 

será  proposta  pelo  Ministério  Público  e  seguirá  o  procedimento  comum 
previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 
salvo o disposto nesta Lei.

[…] 
§ 14 Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada 

será intimada para, caso queira, intervir no processo.
[…] 
§ 20 A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade 

prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará 
obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por 
improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado.

[…]
Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do 

caso  concreto,  celebrar  acordo  de  não  persecução  civil,  desde  que  dele 
advenham, ao menos, os seguintes resultados:

[…]”
Art. 3º. No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta 

Lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento 
das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda 
Pública, inclusive em grau de recurso. 

§ 1º No prazo previsto no caput deste artigo suspende-se o processo, 
observado o disposto no art. 314 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil).

§  2º  Não adotada  a  providência  descrita  no  caput deste  artigo,  o 
processo será extinto sem resolução do mérito.

Art. 4º. Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 
8.429, de 2 de julho de 1992:

[…] 
X - §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10, 12 e 13 do art. 17;
Em  síntese,  a  Associação  requerente  argumenta  que  as  normas 

impugnadas retiram a legitimidade dos entes públicos lesados para ajuizar 
ações de improbidade, dificultando, assim, as investigações de atos ímprobos, 
e impõem obrigações às Procuradorias Estaduais, em ofensa ao princípio da 
vedação ao retrocesso social, ao direito fundamental à probidade, ao pacto 
federativo,  à  autonomia  dos  Estados  e  aos  direitos  administrativos  da 
eficiência, da segurança jurídica e da moralidade. 

Aduz a inconstitucionalidade formal subjetiva do § 20 do art. 17, que, 
ao impor à advocacia pública a atribuição de promover a defesa do agente 
público  que  tenha  incorrido  em  improbidade  administrativa  com  base  em 
parecer emitido pelo órgão público, incorreria em “inegável ofensa ao poder 
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de auto-organização e autonomia dos Estados, notadamente no que se refere  
à  disposição  da  estrutura  organizacional  e  das  atribuições  dos  órgãos  da  
advocacia pública”. 

De outra perspectiva, sustenta que a subtração dos entes públicos da 
legitimidade para ajuizar ação de improbidade caracterizaria “uma afronta à 
autonomia da Advocacia Pública, tendo em vista que a União, os Estados e  
os  Municípios  ficarão  à  mercê  da  atuação  do  parquet  para  buscar  o  
ressarcimento  do  dano  ao  erário”.  Da  mesma  forma,  defende  que  a 
determinação de que os acordos de não persecução civil sejam exclusivos do 
Ministério Público configuraria “outro equívoco,  uma vez que o ente publico,  
como  vítima  do  crime  praticado,  é  quem  pode  mensurar  os  prejuízos 
causados  e  deve  ter  participação  direta  nas  negociações  dos  acordos  de  
persecução cível”. 

Nesse contexto, aponta que a alteração do art. 17 e do art. 17-B da 
Lei de Improbidade Administrativa “representa verdadeiro retrocesso social e  
violação ao princípio administrativo da eficiência e aos arts. 23, I; 37, § 4º; 18;  
129 e 132 da Constituição Federal”.

Por  fim,  sustenta  a  necessidade  da  declaração  de 
inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/92, 
com a redação dada pela Lei 14.230/21, bem como do art. 3º e do inciso X do 
art.  4º  da Lei  14.230/2021, “tendo em vista  que decorrem da competência 
exclusiva do parquet para promover as ações de improbidade administrativa”. 

Pede a suspensão cautelar dos efeitos dos dispositivos impugnados, 
“fazendo retornar  a  norma autorizadora  de  os  entes  públicos  para  ajuizar  
ações  de  improbidade  administrativa  e  para  firmar  acordos  de  não  
persecução cível”. No mérito, formula os seguintes pedidos:

102.4. No mérito, a procedência da presente ação, a fim de que seja 
declarada a inconstitucionalidade do art.  2º da Lei  Federal  n.  14.230/2021, 
objeto  da  presente  ação,  no que  diz  respeito  às  alterações/inserções 
promovidas  no  art.  17,  caput  e  no  art.  17-B  da  Lei  n.  8.429/92,  fazendo 
retornar  a  norma autorizadora de os entes públicos para ajuizar  ações de 
improbidade administrativa e para firmar acordos de não persecução cível, 
ante sua inconstitucionalidade material; 

102.5.  A declaração  de  inconstitucionalidade  por  arrastamento dos 
arts. 3º e 4º, X, da Lei n. 14.230/21 e do § 14, do art. 17, da Lei n. 8.429/92 
com a redação conferida pela Lei n. 14.230/21, por decorrerem diretamente 
da  competência  exclusiva  do  Ministério  Público  para  propor  ação  de 
improbidade administrativa, conforme redação conferida ao caput do art.17 da 
Lei n. 8.429/92 pelo art. 2º da Lei n. 14.230/21. 

102.6. Ainda no mérito, que se declare a inconstitucionalidade formal 
do mesmo art. 2º da Lei Federal n. 14.230/2021, no que tange à inclusão do 
art. 17, §20, na Lei n. 8.429/20, por faltar à União competência para legislar 
sobre as competências dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. 
E,  caso  assim  não  entenda  esta  eg.  Suprema  Corte,  requer-se, 
subsidiariamente,  que seja  realizada interpretação conforme à Constituição 
quanto ao artigo em comento,  para restringir  a  sua aplicação somente ao 
âmbito da União. 

Diante  da  relevância  da  matéria  constitucional  suscitada  e de  seu 
especial  significado para a ordem social  e  a  segurança jurídica,  mostra-se 
adequada a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, pelo que determino:

(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da 
República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias;

(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e 
ao  Procurador-Geral  da  República,  sucessivamente,  no  prazo  de  5  (cinco 
dias), para a devida manifestação.

Publique-se.
Brasília, 16 dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.043 (483)
ORIGEM : 00660594620211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS 

PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE
ADV.(A/S) : MARCELLO TERTO E SILVA (16044/DF, 21959/GO)
ADV.(A/S) : PEDRO HENRIQUE COELHO DE FARIA LIMA 

(50500/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Trata-se  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  com 
pedido  de  medida  cautelar,  proposta  pela  Associação  Nacional  dos 
Advogados Públicos Federais – ANAFE, tendo por objeto os arts. 17, caput e 
§ 14, e 17-B, caput e §§ 5º e 7º, da Lei 8.429/1992, alterados e acrescentados 
pelo art. 2º da Lei 14.230/2021, bem como os arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º, X, da 
referida Lei 14.230/2021. Eis o teor dos dispositivos:

Lei 8.429/1992
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei 

será  proposta  pelo  Ministério  Público  e  seguirá  o  procedimento  comum 
previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 
salvo o disposto nesta Lei.

[…] 
§ 14 Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada 

será intimada para, caso queira, intervir no processo.
Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do 

caso  concreto,  celebrar  acordo  de  não  persecução  civil,  desde  que  dele 
advenham, ao menos, os seguintes resultados: 

[…] 
§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se refere o 

caput  deste artigo ocorrerão entre  o  Ministério  Público,  de um lado,  e,  de 
outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.

[…] 
§ 7º Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput 

deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo 
acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério 
Público do efetivo descumprimento.

Lei 14.230/2021
Art. 3º No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta 

Lei,  o  Ministério  Público  competente   manifestará  interesse  no 
prosseguimento  das  ações  por   improbidade  administrativa  em  curso 
ajuizadas pela Fazenda  Pública, inclusive em grau de recurso. 

§ 1º No prazo previsto no caput deste artigo suspende se o processo,‐  
observado o disposto no art. 314 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). 

 § 2º Não adotada a providência  descrita no  caput  deste artigo, o 
processo será extinto sem resolução do mérito.

Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992:

[…] 
X - §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10, 12 e 13 do art. 17;
A Associação  requerente  narra  que  a  Lei  14.230/2021  suprimiu  a 

legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito público interessadas para a 
ação civil  pública por ato de improbidade administrativa, transformando “os 
entes  públicos  personalizados  em  meros  coadjuvantes  no  combate  à 
improbidade administrativa”, excluiu os lesados da relação negocial  de não 
persecução  civil  e  suspendeu  a  tramitação  das  ações  ajuizadas  pela 
Fazendas  Públicas,  convertendo-as  “em  demandas  disponíveis  e 
condicionadas ao silêncio ou manifestação de interesse do órgão ministerial  
no prazo de 1 (um) ano a contar da sua vigência”. 

Segundo argumenta, ao assim proceder, o legislador ordinário teria 
impedido  “o  exercício  do  dever-poder  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  
Federal e dos Municípios de zelar pela guarda da Constituição e das leis e de 
conservar  o  patrimônio  público,  compreendido  no  seu  sentido  amplo,  que 
abarca  a  reserva  moral  e  ética  da  Administração  Pública  brasileira”, 
incorrendo em violação aos arts. 23, I; 37, caput e § 4º; 129, I, III, IX e § 1º; 
131 e 132 da Constituição Federal. 

Destaca  o  impacto  da  atuação  da  Advocacia  Pública  Federal  no 
âmbito das ações de improbidade administrativa, concluindo que a restrição 
da  legitimidade  ativa  para  a  propositura  dessas  ações  representaria  um 
retrocesso no combate à corrupção, além de uma injustificável “limitação do 
acesso dos entes públicos interessados à Justiça […], em busca de cumprir  
aquilo que a própria Constituição lhe determina".

Pontua que o acordo de não persecução civil “não pode estar na mão 
de apenas um legitimado”, pois isso ignoraria não apenas a “necessidade de 
legitimação ativa concorrente dos entes vitimados pelo ato de improbidade, 
como também o aspecto da segurança jurídica que deve cercar esse tipo de  
ajuste”, e que a paralisação do curso de todos os processos ajuizados pela 
Fazenda Pública a contar de 26/10/2021 desconsideraria “a onda renovatória 
segundo a qual o princípio da tutela coletiva é efetivamente orientar o Estado  
para  a  realização  de  uma  justiça  social  capaz  de  oportunizar  a  toda  a  
sociedade, sem distinção, o acesso e proteção de seus direitos”. 

Postula a concessão de medida cautelar para que sejam suspensos 
todos os efeitos dos dispositivos impugnados, e, ao final, a procedência da 
ação para que seja declarada a inconstitucionalidade material dos artigos 17, 
caput  e §  14,  e  17 B,  ‐ caput  e  §§  5º  e  7º,  da  Lei  federal  nº  8.429/1992, 
alterados e acrescentados pelo artigo 2º da Lei federal nº 14.230/2021, dos 
artigos 3º, §§ 1º e 2º, e 4º, X, da mesma Lei federal nº 14.230/2021, e, por 
arrastamento, “de todos os dispositivos que esse Excelso Pretório entenda  
decorrerem da competência exclusiva do parquet para promover as ações de 
improbidade administrativa”.

Diante da relevância  da matéria  constitucional  suscitada e de seu 
especial  significado para a ordem social  e a segurança jurídica, mostra-se 
adequada a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, pelo que determino:

(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da 
República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias;

(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e 
ao  Procurador-Geral  da  República,  sucessivamente,  no  prazo  de  5  (cinco 
dias), para a devida manifestação.

À Secretaria, para que observe a tramitação em conjunto  desta Ação 
Direta  de  Inconstitucionalidade  com  a  ADI  7042,  em  razão  da  identidade 
parcial de objeto. 

Publique-se.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=7043&codigoClasse=504


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 102  

Brasília, 16 de dezembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.052 (484)
ORIGEM : 7052 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES - CONTAG

ADV.(A/S) : IVO LOURENCO DA SILVA OLIVEIRA (35506/GO)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO:
Vistos.
Cuida-se  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com  pedido  de 

medida  cautelar,  ajuizada  pela  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) contra o art. 8º-A da 
Lei nº 6.634/1979 (Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 
1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências) com a redação 
alterada Lei nº 14.004/2020; art. 15 da Lei Complementar nº 41/1981 (Cria o 
Estado de Rondônia e dá outras providências;  art.  2º  da Lei  10.304/2001 
(Transfere  ao  domínio  dos  Estados  de  Roraima  e  do  Amapá  terras 
pertencentes à União e dá outras providências), com as alterações da Lei nº 
11.949/2009 e dos arts.  2º,  3º  e  4º da Lei  nº  14.004/2020 -;  e  art.  102 e 
parágrafos da Lei nº 13.465/2017 (Dispõe sobre a regularização fundiária 
rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da 
reforma  agrária  e  sobre  a  regularização  fundiária  no  âmbito  da  Amazônia 
Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de 
alienação de imóveis da União e dá outras providências).

Eis o inteiro teor dos referidos dispositivos:
Lei nº 6.634/2020 (com as alterações da Lei nº 14.004/2020)
Art. 8º-A. Fica dispensado o assentimento previsto nesta Lei quando 

se tratar de transferência de terras a que se refere a Lei nº 10.304, de 5 de 
novembro de 2001.

Lei Complementar nº 41/1981
Art.  15 -  Ficam transferidos  ao Estado de Rondônia  o domínio,  a 

posse e a administração dos seguintes bens móveis e imóveis:
I - os que atualmente pertencem ao Território Federal de Rondônia;
II - os efetivamente utilizados pela Administração do Território Federal 

de Rondônia;
III - rendas, direitos e obrigações decorrentes dos bens especificados 

nos incisos I e II, bem como os relativos aos convênios, contratos e ajustes 
firmados pela União, no interesse do Território Federal de Rondônia.

Lei nº 10.304/2001 (com as alterações da Lei nº 11.949/2009 e dos 
arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 14.004/2020)

Art. 2o São excluídas da transferência de que trata esta Lei:
I – as áreas relacionadas nos incisos II a XI do art. 20 da Constituição 

Federal;
II – as terras destinadas ou em processo de destinação pela União a 

projetos de assentamento;
III – as áreas de unidades de conservação já instituídas pela União e 

aquelas em processo de instituição, conforme regulamento;
IV – as áreas afetadas, de modo expresso ou tácito, a uso público 

comum ou especial;
V – as áreas destinadas a uso especial do Ministério da Defesa; e
VI – as áreas objeto de títulos originariamente expedidos pela União e 

que tenham sido registrados nos respectivos cartórios de registro de imóveis.
§  1º  Ficam  resguardados  os  direitos  dos  beneficiários  de  títulos 

expedidos  pela  União  não  registrados  no  cartório  de  registro  de  imóveis, 
observado o cumprimento de eventuais condições resolutivas.

§ 2º Sem prejuízo da transferência de que trata o art. 1º desta Lei, a 
exclusão das terras referidas no inciso VI do  caput  deste artigo será feita 
priorizando-se os títulos  expedidos pela  União devidamente matriculados e 
registrados nos respectivos cartórios de registro de imóveis e que contenham 
memorial descritivo com as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
dos imóveis rurais.

§ 3º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica às 
áreas cujos títulos tenham sido registrados em cartórios de registro de imóveis 
localizados fora dos Estados de Roraima e do Amapá.

§  4º  A transferência  de  que  trata  o  art.  1º  desta  Lei  será  feita 
considerando o georreferenciamento do perímetro da gleba, e os destaques 
com a identificação das áreas de exclusão deverão ser realizados pela União 
no prazo de 1 (um) ano, sob pena de presunção de validade, para todos os 
efeitos  legais,  das  identificações  dos  destaques  constantes  da  base 
cartográfica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

§  5º  A falta  de  georreferenciamento  de  áreas  de  domínio  federal, 
incluídos  os  assentamentos  promovidos  pela  União  ou  pelo  Incra,  não 

constituirá  impedimento para a transferência  das glebas da União para os 
Estados de Roraima e do Amapá, e deverá constar do termo de transferência, 
com força de escritura pública, cláusula resolutiva das áreas de interesse da 
União não georreferenciadas.

Lei nº 13.465/2017
Art. 102. Fica a União autorizada a doar ao Estado de Rondônia as 

glebas públicas arrecadadas e registradas em nome da União nele situadas.
§ 1º São excluídas da autorização de que trata o caput deste artigo:

I  -  as  áreas relacionadas nos  incisos II  incisos IIincisos   
II  incisos IIincisos II   a  XI do art.  20 da Constituição 
Federal  XI do art. 20 da Constituição FederalXI do art.   
20  da  Constituição  Federal  XI  do  art.  20  da   
Constituição  FederalXI  do  art.  20  da  Constituição 
Federal;

II - as terras destinadas ou em processo de destinação pela União a 
projetos de assentamento;

III - as áreas de unidades de conservação já instituídas pela União e 
aquelas em processo de instituição, conforme regulamento;

IV - as áreas afetadas, de modo expresso ou tácito, a uso público, 
comum ou especial;

V - as áreas objeto de títulos expedidos pela União que não tenham 
sido extintos por descumprimento de cláusula resolutória;

VI  -  as  áreas  urbanas  consolidadas,  que  serão  objeto  de  doação 

diretamente da União ao Município, nos termos da  Lei nº 11.952, de 
25 de junho de 2009  Lei nº 11.952, de 25 de junho de   
2009Lei  nº  11.952,  de  25  de  junho  de  2009  Lei  nº   
11.952, de 25 de junho de 2009Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009.

§ 2º As glebas objeto de doação ao Estado de Rondônia deverão ser 
preferencialmente  utilizadas  em  atividades  de  conservação  ambiental  e 
desenvolvimento  sustentável,  de  assentamento,  de  colonização  e  de 
regularização fundiária, podendo ser adotado o regime de concessão de uso 

previsto  no  Decreto-Lei  nº  271,  de  28  de  fevereiro  de 
1967  Decreto-Lei  nº  271,    de  28  de  fevereiro  de   
1967Decreto-Lei  nº  271,  de  28  de  fevereiro  de 
1967  Decreto-Lei  nº  271,  de  28  de  fevereiro  de   
1967Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 3º As doações serão efetuadas de forma gradativa, à medida que 
reste comprovado que a gleba anteriormente transferida tenha sido destinada 
nos termos do § 2º deste artigo.

§  4º  A  aquisição  ou  arrendamento  de  lotes  por  estrangeiros 
obedecerá  aos  limites,  às  condições  e  às  restrições  estabelecidos  na 
legislação federal.

§ 5º A doação de glebas públicas federais aos Estados de Roraima e 

do  Amapá  será  regida  pela  Lei  nº  10.304,  de  5  de    Lei  nº   
10.304, de 5 de novembro de 2001  Lei nº 10.304, de 5   
de novembro de 2001Lei nº 10.304, de 5 de novembro 
de 2001  Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001Lei   
nº 10.304, de 5 de novembro de 2001.

§ 6º O Poder Executivo da União editará ato para regulamentar este 
artigo, inclusive para fixar critérios de definição das glebas a serem alienadas.

Alega a parte autora que as normas supra transcritas precisam ser 
interpretadas em conformidade com o que preconiza os arts. 188, 225 e 231 
da  Constituição  Federal,  bem  como  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Sustenta, em apertada síntese, que este Supremo Tribunal Federal 
precisa  conferir  interpretação  conforme  a  Constituição  às  mencionadas 
normas de modo que sejam respeitados os direitos fundiários das populações 
indígenas  e  reminiscentes  dos  quilombolas,  das  pessoas  destinatárias  de 
programas de assentamento, bem como para que sejam respeitadas as áreas 
necessárias à conservação do meio ambiente.

Aduz  que  as  inovações  introduzidas  na  legislação  relacionada  à 
transferência das terras da União para os Estados de Rondônia, Roraima e 
Amapá flexibilizaram as exigências administrativas, esvaziando as ressalvas e 
cautelas da legislação anterior,  de tal  modo “que uma vez formalizadas as 
transferências  sobre  tais  terras  públicas  ficarão  livres  os  estados  para  a 
interpretação e aplicação das leis”, o que pode provocar áreas de conflito e 
tensão acerca do uso e da posse das terras em comento.

Argumenta que uma das exigências que foi flexibilizada se trata da 
necessidade de prévia oitiva do Conselho de Defesa Nacional no processo de 
transferência  de  terras  que  regulamenta  a  Lei  federal  nº  10.304/2001 
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(Transfere  ao  domínio  dos  Estados  de  Roraima  e  do  Amapá  terras 
pertencentes à União e dá outras providências), a qual foi dispensada pelo art. 
4º da Lei nº 14.004/2020, enfraquecendo os controles administrativos sobre as 
mencionadas transferências.

Ante o exposto, requer a concessão de medida cautelar para que os 
dispositivos  impugnados  sejam  interpretados  consoante  a  Constituição 
Federal. Entende evidenciado o fumus boni iuris por tudo quanto explanado. 
Do mesmo modo, alega estar  presente o “perigo na demora em razão da 
possibilidade de as normas em discussão causarem prejuízo às populações 
indígenas, quilombolas e a todos aqueles que fazem jus à justa distribuição de 
terras públicas”. 

No  mérito,  pugna  pela  interpretação  conforme  a  Constituição  das 
normas citadas a fim de que sejam respeitados os direitos  dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas que necessitam ser contempladas em programas 
de  regularização  fundiária,  bem  como  sejam  reguardadas  as  áreas 
necessárias à preservação do meio ambiente. 

É o relatório.
A relevância da questão debatida na presente ação direta enseja a 

aplicação do rito  abreviado do art.  12 da Lei  nº  9.868/99,  a fim de que a 
decisão seja tomada em caráter definitivo.

Solicitem-se informações à parte  requerida,  no prazo  de dez dias. 
Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-
Geral da União e ao Procurador-Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Dias Toffoli
Relator

Documento assinado digitalmente 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.053 (485)
ORIGEM : 00667376120211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E 

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DO BRASIL - AUDICON)

ADV.(A/S) : JOAO MARCOS FONSECA DE MELO (26323/DF, 643A/
SE)

INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
INTDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
1. A Associação Nacional  dos Ministros e Conselheiros Substitutos 

dos  Tribunais  de  Contas  do  Brasil  (Audicon)  ajuizou  esta  ação  direta  de 
inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, cujo objeto é o art. 70, 
I,  da Lei  Orgânica do Distrito Federal,  que versa sobre o procedimento de 
escolha dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). 
Eis o teor do dispositivo:

Art. 70. Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos:
I  –  dois  pelo  Governador  do  Distrito  Federal,  com  aprovação  da 

Câmara Legislativa, sendo um, alternadamente, entre Auditores e membros 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice 
pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

Ressalta a legitimidade, na condição de entidade de classe de âmbito 
nacional (CF, art. 103, IX, c/c a Lei  n.  9.868/1999, art. 2º, IX). Menciona a 
finalidade institucional voltada à defesa dos direitos, atribuições, garantias e 
prerrogativas  dos  auditores  dos  Tribunais  de  Contas,  compreendendo 
ministros e conselheiros substitutos. 

Ante a vacância do cargo de Conselheiro do TCDF, aponta nomeado, 
pelo Governador do Distrito Federal,  por  meio da Mensagem n. 462/2021-
GAG/GAB remetida ao Presidente da Câmara Legislativa, pessoa estranha à 
carreira  de  auditor,  ou  conselheiro  substituto.  Noticia  que  o  indicado  foi 
submetido a sabatina na Câmara Legislativa – e aprovado. 

Afirma violados os arts. 73, § 2º, I, e 75 da Constituição Federal que 
tratam da composição heterogênea e proporcional do Tribunal de Contas e da 
simetria da organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal em relação ao da União. 

Sustenta  que  a  inobservância  do  modelo  federal  inviabiliza  a 
composição heterogênea da Corte de Contas. Alude ao prejuízo da atuação 
do  órgão  decorrente  da  nomeação  de  pessoa  estranha  à  carreira  de 
conselheiro substituto.

Destaca a prerrogativa do Governador do Distrito Federal de  indicar 
três  membros  do TCDF:  um de livre  escolha,  um destinado aos auditores 
(conselheiros substitutos) e um para aos membros do Ministério Público de 
Contas.  Realça  que a vaga  reservada  aos  conselheiros  substitutos  estava 
ocupada por José Roberto de Paiva Martins, o qual se aposentou em 25 de 
novembro de 2021. 

Salienta  que  não  estão  preenchidos  os  cargos  de  conselheiro 
substituto, mas que há concurso de provas e títulos em andamento com vistas 

ao  provimento  e  à  formação  de  cadastro  reserva.  Alude  a  certame  mais 
antigo, mas que foi suspenso por ordem judicial. 

Enfatiza que o Chefe do Poder Executivo está vinculado, em relação 
às  vagas  técnicas,  à  escolha  de  membros  das  carreiras  de  auditor  ou 
procurador de contas. Alude ao verbete n. 653 da Súmula do Supremo: “No 
tribunal de contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem 
ser  escolhidos  pela  assembleia  legislativa  e  três  pelo  chefe  do  poder 
executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre 
membros do ministério público, e um terceiro a sua livre escolha”. 

 Evoca  a  jurisprudência  do  Supremo.  Menciona  as  ADIs  2.596, 
Relator o ministro Sepúlveda Pertence,  DJ de 2 de maio de 2003, e 3.255, 
Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 7 de dezembro de 2007, nas 
quais  firmado  o  entendimento  segundo  o  qual  nas  primeiras  vagas  para 
conselheiro de Tribunal de Contas após a vigência da Constituição de 1988, a 
preferência  caberia  às  categorias  de  auditores  e  membros  do  Ministério 
Público de Contas a fim de se promover a adaptação mais rápida possível ao 
novo modelo institucional. Refere-se à ADI 374, Relator o ministro Dias Toffoli, 
DJe de 21 de agosto de 2014, em que assentado que a vaga decorrente de 
aposentadoria de conselheiro indicado pela Assembleia Legislativa deveria ser 
provida  por  designação  do  governador  dentre  os  auditores,  de  modo  a 
conformar  o  modelo  de  proporcionalidade  na  composição  do  Tribunal  de 
Contas. 

Argumenta que a indicação de pessoa que não pertence à carreira de 
auditor para o provimento de vaga decorrente de aposentadoria de membro 
proveniente dessa categoria subverte o modelo constitucional de composição 
da Corte de Contas e implica retrocesso no desenho institucional do TCDF. 

Destaca precedentes nos quais declarada a inconstitucionalidade de 
dispositivos  que  autorizavam  o  preenchimento  das  vagas  vinculadas  por 
pessoas estranhas às carreiras de auditor e membro do Ministério Público de 
Contas  quando  os  cargos  dessas  classes  não  estivessem  providos  (ADI 
4.659, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 16 de setembro de 2019; ADI 4.416 
MC, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de outubro de 2010; 
ADI 3.276, Relator o ministro Eros Grau, DJe de 1º de fevereiro de 2008; ADI 
374, Relator o ministro Dias Toffoli,  DJe de 21 de agosto de 2014; ADI 397, 
Relator  o  ministro  Eros Grau,  DJ de  9  de  dezembro  de 2005;  ADI  2.209, 
Relator o ministro Maurício Corrêa,  DJ de 25 de abril de 2003; RE 717.424, 
Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 30 de outubro de 2014). 

Sustenta a inconstitucionalidade da escolha dos membros de Tribunal 
de Contas que não observe a reserva técnica. Assevera que a vacância dos 
cargos  não  autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  a  realizar  indicação  às 
margens do modelo estabelecido na Carta da República, a configurar situação 
de omissão inconstitucional. 

Quanto ao risco, ressalta a celeridade do ato complexo de nomeação 
dos conselheiros de Tribunal de Contas. Aponta o funcionamento do Tribunal 
de  Contas  do  Distrito  Federal  com  apenas  quatro  cargos  de  conselheiro 
providos. Diz haver concurso público em andamento voltado ao provimento 
das vagas de conselheiro substituto. 

Requer, em sede cautelar, (i) a expedição de ordem ao Governador 
do Distrito Federal, ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e 
ao  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Distrito  Federal,  para  que  se 
abstenham de promover qualquer ato de indicação, aprovação, nomeação e 
posse  de  pessoa  estranha  ao  cargo  de  auditor  do  TCDF  no  cargo  de 
conselheiro substituto para a vaga oriunda da aposentadoria de membro que 
tenha sido nomeado dentre os auditores; (ii) a suspensão de quaisquer atos, 
promovidos por qualquer autoridade coatora, relativo à indicação, aprovação, 
nomeação e posse referente ao preenchimento da vaga de conselheiro do 
TCDF proveniente da aposentadoria  de membro  que tenha sido nomeado 
dentre os conselheiros substitutos. 

Pede, ao fim, (i) a interpretação conforme à Constituição ao art. 70, I, 
da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal,  a  fim  de  assentar-se  que  a  vaga 
relacionada ao cargo de auditor (conselheiro substituto) permanece vinculada 
à respectiva classe, independentemente do provimento de cargo nos quadros 
do  Tribunal  de  Contas;  e  (ii)  a  declaração  de  inconstitucionalidade,  por 
arrastamento,  da  Mensagem n.  462/2021-GAG/GAB  do  Governador  do 
Distrito Federal, por meio da qual foi indicada pessoa estranha à classe de 
auditor  (conselheiro  substituto)  à  vaga  proveniente  da  aposentadoria  de 
membro indicado dentre os conselheiros substitutos. 

2.  Os  processos objetivos de  fiscalização abstrata  de  normas,  em 
face da Constituição Federal e da Lei n. 9.868/1999, são voltados à defesa e à 
guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional mediante o cotejo de 
ato  normativo  com  o  Texto  Constitucional,  não  se  prestando  a  dirimir 
controvérsia atinente a situações concretas e agentes individualizáveis. 

A par  desse  aspecto,  o  implemento  da  medida  cautelar  em ação 
direta de inconstitucionalidade é excepcional, na medida em que pressupõe a 
relevância maior do pedido e o risco irreparável de manter-se norma jurídica 
com plena vigência (CPC, art. 300, caput, c/c a Lei n. 9.868/1999, art. 10).

Tendo em conta o teor do dispositivo questionado e a natureza da 
pretensão  articulada  na  inicial  –  a  atribuição  de  interpretação  conforme  à 
Constituição –, não se constata urgência capaz de conduzir ao afastamento 
da  eficácia  do  preceito.  Assim,  cumpre  providenciar  a  manifestação  das 
autoridades envolvidas, com vistas ao julgamento definitivo.

3. Aciono o rito do art. 12 da Lei  n. 9.868, de 10 de novembro de 
1999.  Colham-se  as  informações,  a  manifestação  da  Advocacia-Geral  da 
União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
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4. Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

AÇÃO ORIGINÁRIA 2.417 (486)
ORIGEM : 2417 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO 

NO ESTADO DE RONDONIA
ADV.(A/S) : ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA (641/RO)
RÉU(É)(S) : LUIS FELIPE BELMONTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS
ADV.(A/S) : NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES MARTINS 

(1692/RO)
RÉU(É)(S) : ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA MENDES E 

ANTÔNIA BATISTA DA COSTA, REPRESENTADOS POR 
CILENE BATISTA DA COSTA E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (1959/RO)
RÉU(É)(S) : ORESTES MUNIZ & ODAIR MARTINI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - EPP
ADV.(A/S) : WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA (1506/RO)
RÉU(É)(S) : HELIO VIEIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA (4114/

RO)
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO CANTANHEDE LIMA
ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO CANTANHEDE LIMA (3206/RO)
RÉU(É)(S) : ACILON MOREIRA DA SILVA
ADV.(A/S) : WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA (2036/RO)

Trata-se  de  ação  originária  autuada  perante  o  Supremo  Tribunal 
Federal, com fundamento no art. 102, I,  n, da CF, em recurso interposto nos 
autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara 
do Trabalho de Porto Velho/RO. 

A  Procuradoria-Geral  da  República,  em  petição  a  mim  dirigida, 
requereu a “reparação do erro material e desentranhamento da certidão de 
trânsito em julgado de fl. 5225.” (doc. eletrônico 78), no que tange à decisão 
que homologou o pedido de desistência recursal.

É o breve relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que, em decisão datada de 29 de 

abril de 2021, homologuei o pedido de desistência formulado nestes autos por 
Waldeneide de Araújo Câmara.

Ocorre que, como bem pontuado pela PGR, a decisão contém erro 
material. Isso porque o supracitado pleito foi formulado nos seguintes termos:

“Por  conseguinte,  tem  a  presente  petição  a  finalidade  de 
comunicar a perda do objeto de seu ingresso como terceira interessada, 
razão  pela  qual  requer  seja  desconsiderado  o  pedido  formulado  nesse 
sentido,  com  exclusão  de  seu  nome  da  autuação  e  de  todos  os  demais 
registros pertinentes, extinguindo-se o feito relativamente à sua pessoa, 
com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, pelo encerramento da discussão e 
consequente falta de interesse processual.” (5128/5130) 

Vê-se, pois, que a requerente postulou a desconsideração do pleito 
anterior  de  ingresso  no  processo  como  terceira  interessada,  inexistindo, 
assim,  pedido de  desistência  do recurso interposto  quanto à  resolução  de 
questão incidental ao Processo 0203900- 75.1989.5.14.0002, atualmente em 
fase de execução na 2a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 

Relembro que o art. 494, I, do CPC, confere ao relator a possibilidade 
de corrigir inexatidões materiais que serviram de fundamento para o decisum. 
Neste  mesmo  sentido,  o  disposto  nos  arts.  21,  III,  e  art.  67,  §  7º,  do 
Regimento Interno do STF. Tal providência processual saneadora, inclusive, 
pode ser feita de ofício e a qualquer tempo, pois não preclui nem convalesce, 
prejudicando, ademais, eventual alegação de trânsito em julgado.

Em face do exposto, defiro o pedido formulado pela PGR e declaro a 
ocorrência  de  erro  material  na decisão homologatório  de desistência  (doc. 
eletrônico 68), tornando sem efeito, consequentemente, a certidão de trânsito 
em julgado de fl. 5225.

Dê-se ciência às partes a respeito da presente decisão, abrindo-se 
vista, posteriormente, à PGR, para fins de requerimentos quanto à retomada 
da marcha processual. 

Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara 
do Trabalho de Porto Velho/RO.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

AÇÃO ORIGINÁRIA 2.624 (487)
ORIGEM : 2624 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES) : ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS
ADV.(A/S) : ADWARDYS DE BARROS VINHAL (17809-A/PA, 

2541/TO)
RÉU(É)(S) : ESTADO DO TOCANTINS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RÉU(É)(S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO
Trata-se  de  Ação  Originária,  com  pedido  de  tutela  de  urgência, 

ajuizada  por  Israel  Siqueira  de  Abreu  Campos  em  face  do  Estado  do 
Tocantins, na qual se formulou pedido para que fosse declarado que o autor é 
“titular efetivo do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO”.

O autor relata que “duas são as matérias decididas pelo Conselho  
Nacional  de  Justiça:  nulidade  da  investidura  e  ausência  de  prescrição.  A 
pretensão do autor  não se volta  contra  esta decisão,  e  não rediscute tais  
matérias,  até  porque  já  existe  conclusão  firmada  pelo  Supremo  Tribunal  
Federal. Os pedidos que trazemos à apreciação de Vossa Excelência é sob 
outro fundamento, diz respeito ao direito à efetivação, na condição de titular  
da delegação, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da  
proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico de  
convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que  
organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e  
que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela  
ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a  
eles”.

Sustenta que “o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma 
perspectiva  de  conveniência  e  necessidade  de  dar  segurança  e  viabilizar  
celeridade  das  relações  jurídicas,  que  se  realizam  a  partir  das  legítimas  
expectativas, da confiança criada. Quando o direito não dispõe de normas 
explícitas  a  proteger  determinadas  relações  jurídicas,  mas  exige-se  a 
validação  de  atos  praticados por  imperativo  da  segurança jurídica,  tem-se 
aplicação  da  teoria  da  aparência,  que  permite  atribuir  efeitos  jurídicos  a  
situações  que,  normalmente,  não  os  produziriam,  porque  praticados  em 
desacordo com as prescrições legais.  A aparência é,  então,  uma fonte de  
direito, ela cria direito. No Brasil, a aplicação dessa teoria atua como fator de 
limitação  do  poder de  revisão dos atos  administrativos pela  administração 
pública.”.

Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, como forma de proteger a 
confiança e segurança jurídica, aplicou a mencionada teoria para validar atos  
nulos,  mesmo  quando  era  praticado  como  expressa  disposição  
constitucional”.

Alega que “desvesti-lo, neste momento, da confiança gerada pelo ato  
estatal,  seria  impor-lhe  o  ônus  de  redimensionar  sua  vida,  coisa  que  é  
sobremaneira  difícil,  ou  impossível,  dado  que  há  anos  está  focado  
exclusivamente na atividade notarial e registral, considerando o fato de sua  
idade está bem avançada, considerando ainda a sua idade”.

Aduz que “sua boa-fé é manifesta, agiu com transparência, lealdade,  
probidade  e  honestidade,  confiando  na  seriedade  dos  atos  emanados  do  
Estado, que produzem efeitos vinculativos a si próprios e aos administrados”.

Assevera que “a constatação de eventual vício no ato administrativo,  
após 28 (vinte e oito) anos da prática do ato, não autoriza a sua invalidação,  
mas  apenas  proscreve  vedações  para  o  futuro.  Respeita-se  as  situações  
consolidadas  e  evita-se  novas  outras,  com  vistas  à  constatação  da 
irregularidade”.

A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara da 
Fazenda e  Registros  Públicos  da  Comarca  de  Palmas/TO,  autuada  sob  o 
número Ação Ordinária 0026390-77.2019.8.27.2729.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a exclusão do 
Cartório de Registro de Imóveis da comarca  de Palmas/TO da lista geral de 
vacâncias  publicada  pela  Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Estado  de 
Tocantins, até decisão definitiva.

Nas  instância  ordinária,  o  Estado  do  Tocantins  apresentou 
contestação alegando, em síntese, que “em face da Resolução 80/2009 do 
CNJ, a serventia de Registro de Imóveis da capital foi considerada vaga pelo 
CNJ.  Essa decisão  desafiou o  MS n.  29536 no STF,  que foi  denegada a  
ordem em julgamento de mérito, tendo o Min. Teori Zavascki decidido que a 
titularidade em questão formalizou-se sem o prévio concurso público, o que 
não atende às exigências do art. 236, § 312, da Constituição". 

Sustentou que “é absolutamente ilegítima a expectativa do impetrante 
à  permanência  notarial  almejada.  Em  uma  série  de  precedentes,  esta  
Suprema Corte confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso 
público  de  provas  e  de  títulos  como condição  para  delegação  notarial.  O 
requisito  aplica-se  indistintamente  à  delegação  inicial  e  à  remoção  ou  
‘promoção’, como forma de evitar o que a Ministra Ellen Gracie chamou de 
‘usucapião a função pública’ (MS 28.279, Pleno, STF)”.

Salientou que “a obrigatoriedade de aprovação em concurso público  
para a obtenção da delegação em comento está imbricada com os princípios  
republicados e democráticos que regem toda a Carta de 1988, tais como: 
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência”.

Afirmou  que  “situações  flagrantemente  inconstitucionais  como  o 
provimento  de  serventia  extrajudicial  sem a devida  submissão  a  concurso 
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público não podem e não devem ser superados pelo aspecto de ‘princípio da 
confiança  ou  boa-fé’,  muito  pior  pela  Teoria  da  Aparência  (que  apenas 
convalidará  os   atos  praticados  por  agentes  públicos  incompetentes,  mas 
nunca  convalidará  a  nulidade  da  situação),  sob  pena  de  subversão  das 
determinações insertas na Constituição Federal”.

Finda  a  instrução,  foi  proferida  sentença  julgando  procedente  a 
pretensão inicial, decisão contra a qual foi interposta apelação pelo Estado do 
Tocantins.

Após,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Tocantins  declinou  da 
competência  para  apreciação  da  ação,  considerando  que  "a  competência 
originária  do  STF  foi  definida  para  compreender  os  atos  do  CNJ/CNMP 
relacionados  às  suas  atividades-fim,  quais  sejam,  aquelas  previstas  nos 
artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF". 

É o relatório. Decido.
O exame da  causa demonstra o acerto  da  decisão  proferida pelo 

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Tocantins,  uma vez  que,  da  análise  do 
conteúdo  da  referida  Ação  Ordinária,  é  possível  verificar  que  a  pretensão 
inicial  da  parte  autora  consiste  na  “exclusão  do  Cartório  de  Registro  de 
Imóveis da Comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela  
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, bem como dar 
ao autor o status de efetivo, até decisão final deste processo”; e, no mérito, “a 
procedência dos pedidos para declarar o autor titular efetivo do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, como forma de proteção da  
confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”.

Assim, o que pretende o autor, na realidade, é  a invalidação de ato 
administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua 
efetivação  feita  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Tocantins,  sob  o 
fundamento de ser nula  a nomeação para a  titularidade de delegação de 
serviço de registro sem prévia aprovação em concurso público.

Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma 
matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado 
que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do 
que decidiu o STF na AO 1706-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 
18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o 
art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de 
mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus 
– propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de 
contornar  a  autoridade  desta  CORTE  e  prolongar  indevidamente  a 
permanência irregular nas respectivas serventias.

Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando 
do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES,  Sessão  Plenária 
de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da 
Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal  
processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões  
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  
Público  proferidas  no  exercício  de  suas  competências  constitucionais,  
respectivamente,  previstas  nos  artigos  103-B,  §  4º,  e  130-A,  §  2º,  da  
Constituição  Federal”,  motivo  pelo  qual,  constatado  que  a  Ação  Ordinária 
0026390-  77.2019.8.27.2729  visa,  de  fato,  afastar  ato  do  CNJ,  assento  a 
competência desta CORTE para o julgamento da matéria.

Logo,  reconhecida  a  incompetência  das  instâncias  ordinárias, 
DECLARO  NULAS  todas  as  decisões  anteriormente  proferidas  no  âmbito 
deste  processo,  cassando,  com  isso,  a  decisão  proferida  pelo  Juízo  da 
Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, a 
qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência "para o fim 
de determinar a exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de  
Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria  
Geral de Justiça do Estado de Tocantins, até decisão definitiva", bem como a 
sentença proferida pelo mesmo juízo, a qual, confirmando a tutela deferida, 
acolheu “os  pedidos deduzidos na  inicial,  a  fim de  declarar  o  autor  titular  
efetivo do Cartório de Registro de Imóveis a Comarca de Palmas-TO”.

No  mais,  em  observância  ao  princípio  da  celeridade  processual, 
considerando  que  o  Estado  de  Tocantins  já  se  manifestou  nos  autos, 
considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, 
bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante  a instrução 
dos autos no Juízo de origem.

Superados todos esses pontos e assentada a competência, verifica-
se  que  o  caso  comporta  resolução  do  processo  sem  exame  do  mérito. 
Vejamos.

Para  melhor  delimitar  o  objeto  desta  ação,  é  importante  constatar 
que, a despeito do pedido de “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia  
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins”, o autor pretende, na 
realidade,  a  invalidação  de  ato  administrativo  emanado  pelo  Conselho 
Nacional de Justiça que anulou a efetivação do autor como titular do Cartório 
de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Palmas/TO,  por  ter  considerado 
irregular o ato de investidura, realizada sem prévia  aprovação em concurso 
público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, 
ora  hostilizado,  teve  por  fundamento  a  Resolução  80/2009  do  CNJ,  que 
declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham 
sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal 
de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão 
administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade 
de  valoração  do  seu  conteúdo,  o  que  lhe  retira  pertinência  subjetiva  para 

integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a 
ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, 
para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada 
contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares. 

No  mérito,  conforme  já  afirmado,  o  autor,  na  realidade,  busca  o 
reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de 
Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Palmas/TO.  E,  como  base  de  sua 
pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da 
proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde 
sempre exerceu tal função amparado pelas portarias do Tribunal de Justiça do 
Estado de Tocantins.

Contudo, o Código de Processo Civil prevê,  em seu  artigo  485,  V, 
que  o  Juiz  não  resolverá  o  mérito  da  demanda  quando  “reconhecer  a 
existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”,  pressupostos 
processuais negativos.

Essa é exatamente a hipótese dos autos.
O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ 

que  declarou  a  nulidade  de  efetivação  promovida  sem  o  prévio  concurso 
público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, 
por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, 
supostamente, legitimado o ato de efetivação do autor.

Ocorre  que  idêntico  pedido  também  foi  deduzido  e,  frise-se,  já 
analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual 
se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.536, 
Rel.  Min.  TEORI ZAVASCKI,  no qual  o  ora  autor,  impugnando decisão  do 
Conselho Nacional de Justiça, requereu:

“c)  ao  final,  JULGAR  PROCEDENTE  A  PRESENTE  AÇÃO 
MANDAMENTAL, confirmando-se a liminar e concedendo-se definitivamente a 
ordem de segurança, a fim de cassar  e  anular  a decisão da Corregedoria 
Nacional  de  Justiça,  bem  como  todos  os  atos  dela  decorrentes, 
reconhecendo-se  o  direito  líquido  e  certo  do  Impetrante  em  relação  ao 
exercício da titularidade do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmas/TO, CNS n.º 127613, como medida de Direito e Justiça”.

O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por 
decisão  monocrática,  revogou  a  liminar  deferida  e  negou  seguimento  ao 
pedido, afastando de forma expressa a aplicação dos princípios da confiança 
e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão que 
denegou a ordem:

“3. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-
constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus 
parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de 
serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para 
cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.

Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é 
essencialmente distinta  da atividade  exercida  pelos  poderes de Estado,  e, 
assim,  embora  prestado  como  serviço  público,  o  titular  da  serventia 
extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. 
Min.  CELSO DE MELLO, Plenário,  DJ de 08.04.1994;  ADI 2602, Rel.  Min. 
JOAQUIM BARBOSA,  Plenário,  DJ  de  31.03.2006;  e  ADI  4140,  Rel.  Min. 
ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011).

[...]
Acrescenta-se  que,  a  partir  da  Emenda  Constitucional  22/82, 

promulgada  em  29.06.1982  e  publicada  em  05.07.1982,  que  é  exigida  a 
realização de concurso público, por força da alteração dos arts. 206 e 207 na 
Constituição então vigente:

[...]
A eventual  persistência  de  serventias  judiciais  privatizadas,  como 

ainda ocorre em alguns Estados da Federação, ademais de incompatível com 
o preceito do art. 31 do ADCT e do art. 96, I, da CF, pelo qual ficou assentado 
serem organizadas as carreiras e cargos dos tribunais e serviços auxiliares 
seus e dos juízos a eles vinculados, não serve como referência para igualar 
os serviços judiciais com os das serventias notariais e de registro.

De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe 
para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou 
não,  anterior  à  Constituição  de  1988,  deixou  de  ser  compatível  com  a 
superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as 
situações  previstas  no  art.  32  do  ADCT,  importou  sua  não-recepção  e, 
portanto, sua revogação.

À  base  desse  pressuposto,  tem-se  como  certo  que,  a  partir  da 
vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares 
de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo 
regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.

A superveniência da Lei 8.935/94 (de 18.11.1994), que regulamentou 
o art.  236 da Constituição,  manteve a exigência  de concurso de provas e 
títulos, tanto para o provimento originário quanto para o de remoção. Eis a 
redação originária do art. 16:

[...]
Com  a  nova  redação  dada  ao  art.  16  pela  Lei  10.506/02  (de 

9.7.2002),  a  exigência  de  provas  e  títulos  permaneceu  apenas  para  o 
provimento  inicial.  A partir  de  então,  impõe-se,  para  remoção,  apenas  o 
concurso de títulos:

[...]
4.  Esse  entendimento  foi  cristalizado  no  Plenário  desta  Corte,  no 

julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011). Na 
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ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da 
CF  contêm  normas  de  natureza  autoaplicável,  produzindo  efeitos  que 
independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 
91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e 
(c)  não  há  direito  adquirido  à  titularidade  de  serventias  que  tenham  sido 
efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver 
ocorrido após a vigência da CF/88.

Quanto à prevalência do regime constitucional novo e suas regras, 
não há dúvida de que a exigência de concurso de provas e títulos, específico 
para  o  ingresso  na  atividade  e  remoção  dentro  do  serviço  (sendo,  nesse 
ultimo caso, depois de 2002, apenas de títulos), não poderia ser dispensada 
qualquer que fosse a legislação local anterior.

5. Sustenta-se,  com invocação  dos  princípios  da  proteção  da 
confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que 
o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de 
acordo  com  a  Constituição  anterior  ou  atual,  não  pode  ser 
desconsiderado, devendo-se garantir  aos ocupantes o direito de nelas se 
manterem,  estando  exaurido  o  poder  de  revisão  dos  atos  administrativos 
correspondentes por  força da  decadência estabelecida  pelo  art.  54 da Lei 
9.784/99.

A questão  não  é nova.  É certo  que a norma invocada estabelece 
limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos 
favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da 
lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o 
poder de  revê-los,  exceto quando verificada a má-fé  do beneficiário.  Essa 
espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da 
segurança  jurídica  do  administrado  e  significa  que  a  Administração,  de 
ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.

No  entanto,  a  situação  em  exame  tem  outra  conformação.  A 
Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa 
condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a 
prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou 
fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se 
debater a respeito da decadência, nessas hipóteses.

Em  suma,  o  prazo  decadencial  de  5  anos  para  revisão  de  atos 
administrativos  (art.  54  da  Lei  9.784/1999,  e  art.  91,  parágrafo  único,  do 
RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais, como a dos autos, em que 
houve  a  delegação  de  serventia  extrajudicial  sem  a  prévia  realização  do 
devido concurso público. Essa foi a tese adotada no julgamento do MS 28.273 
(Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21.02.2013), ocasião 
em que a Corte decidiu,  por unanimidade, que o exame da investidura na 
titularidade  de  cartório  sem  concurso  público  não  está  sujeito  ao  prazo 
previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

[...]
Com  efeito,  a  partir  de  05.10.1988,  o  requisito  constitucional  do 

concurso  público  é  inafastável  em  ambas  hipóteses  de  delegação  de 
serventias  extrajudiciais  e  sem  a  incidência  de  prazo  decadencial:  no 
ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (a partir 
da redação dada pela Lei 10.506/2002 à Lei 9.835/1994), concurso de títulos.

6. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte 
impetrante  ingressou,  precariamente,  no  cargo de  Escrevente  e Suboficial, 
pelo Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, 
Protestos  e  Tabelionato  de  Notas  do  Distrito  Judiciário  de  Taquarussu  do 
Porto/TO (Portaria 38/1989 – doc. 6).  Após a transferência da Comarca de 
Taquarassu  do  Porto  para  Palmas,  em  24/1/1991,  a  parte  impetrante  foi 
efetivada na titularidade do Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da 
Comarca  de  Palmas.  Conforme o despacho  29/1991  do  TJTO (doc.  8),  a 
efetivação baseou-se no extinto art. 19 do ADCT, da Constituição do Estado 
de Tocantins (Emenda Constitucional 3, de 25/1/1991). Em 7/6/1993, optou 
pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO (Despacho 
669/1993). Essa investidura foi considerada ilegitima pelo CNJ, por ausência 
de concurso público.

É evidente, portanto, que os documentos corroboram a pertinência 
fática apresentada na petição inicial, tornando incontroverso que a titularidade 
em questão formalizou-se sem o prévio concurso público, o que não atende 
às exigências do art. 236, § 3º, da Constituição” (grifo nosso). 

Contra  essa  decisão  foi  interposto  agravo  regimental,  o  qual  foi 
desprovido  pela  2ª  TURMA desta  CORTE.  Opostos,  ainda,  embargos  de 
declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, sendo, então, 
certificado o trânsito em julgado em 17/04/2018.

Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual 
seja,  a  de  que  seja  reconhecido  como  delegatário  titular  do  Cartório  de 
Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, já foi submetida à análise da 
CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente 
ação matéria  já versada no MS 29.536. Em outras palavras,  o pedido ora 
deduzido  nesta  ação  já  foi  devidamente  apreciado  e  rejeitado.  Importante 
ressaltar,  como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da 
decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo 
do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.

Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar 
os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos 
do MS 29.536, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.

Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por 
esta  CORTE,  deve  ser  reconhecida  a  existência  de  coisa  julgada,  e  por 

consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.
Registre-se, ainda, que sequer aproveita ao autor o argumento de se 

tratar de ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, 
uma vez inovada a causa de pedir quanto à aplicação da teoria da aparência 
como base a sustentar a convalidação de atos nulos. Ao contrário do alegado 
na  petição  inicial,  tal  específico  fundamento  foi  objeto  de  exame  no 
mencionado mandado de segurança, inclusive invocado para concessão da 
medida  liminar  posteriormente  revogada.  E,  ainda  que  assim  fosse,  esse 
fundamento seria imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação 
por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto 
que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida 
pela ação anterior.

Ante  o  exposto,  com fundamento  no  art.  21,  §  1º,  do  Regimento 
Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, 
em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, 
nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;

b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, 
em relação ao Conselho Nacional de Justiça, a quem se atribuiu pertinência 
para integrar o polo passivo, em razão da incidência da coisa julgada, nos 
termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015;

Caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à 
causa, condeno a parte autora ao pagamento de  honorários  sucumbenciais 
em favor do Estado de Tocantins, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015.

Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo 
CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça 
no polo passivo da ação.

Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação 
do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 
246 do Código de Processo Civil.

Oficie-se  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Tocantins,  com 
urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

AÇÃO RESCISÓRIA 2.876 (488)
ORIGEM : 2876 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
REVISOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO: Em resposta  ao  despacho  anterior  (eDOC 27),  a  União 
informa que  “em pesquisa  realizada  nos cadastros  da  Receita  Federal  do 
Brasil, foi identificado que o endereço constante naquele banco de dados se  
encontra  desatualizado”(eDOC 29),  sem apresentar  qualquer  comprovação 
documental de que realizou pesquisas em cadastros e sistemas – físicos e 
virtuais – , (a)os quais possui acesso.

De pronto, insta salientar que é da requerente a atribuição precípua 
de apresentar o endereço atualizado do demandado, seja como requisito da 
petição inicial (art. 319, II, parte final, do CPC “o domicílio e a residência do  
autor e do réu”),  seja para fins de citação (§ 2º do art. 240 do CPC), não 
podendo aquela repassar ônus de sua responsabilidade ao Poder Judiciário, 
sem comprovar que esgotou todos os recursos – físicos e virtuais – de 
que dispõe para encontrar o requerente.

Em tempo, destaque-se que a norma do art. 256, § 3º, do CPC é 
voltada unicamente para a situação de, após esgotadas todas as tentativas 
de o autor se desincumbir de sua responsabilidade de trazer o endereço 
atualizado do requerido para fins de citação pelo correio; quando for 
infrutífera a citação por oficial de Justiça (art. 249 do CPC); e antes de se 
proceder à citação por edital (nessa ordem sequencial), excepcionalmente 
o Poder Judiciário possa se certificar da ocorrência da situação descrita no 
inciso  II  do  art.  256  do  CPC,  após  solicitação  da  promovente,  através  de 
requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos e de empresas 
concessionárias de serviços públicos, na derradeira tentativa de encontrar o 
promovido, repita-se, antes de realizar a citação por edital.

Ou seja, a utilização dessa possibilidade descrita no §3º do art. 256 
do CPC, utilizando-se dos poderes conferidos ao Poder Judiciário, é a última 
– e não a primeira – tentativa de encontrar o endereço do demandado – e 
somente antes de se proceder à citação por edital.

Não  sendo  comprovado,  documentalmente,  o  esgotamento  das 
possibilidades de a requerente encontrar o promovido através de acessos aos 
sistemas e cadastros de que possui acesso; além de não restarem superadas 
ou impossibilitadas as tentativas de citação por outras formas descritas no 
Código  de  Processo  Civil  (art.  249  do  CPC),  indefiro,  por  ora,  o 
requerimento contido no eDOC 29.

Sendo assim,  intime-se novamente a União para que forneça,  no 
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prazo de 10 (dez) dias, novo endereço para a citação do réu, sob pena de 
extinção  do  processo  sem  julgamento  de  mérito  ,  OU  que  comprove   
documentalmente que esgotou todas as possibilidades    físicas e virtuais   de   
que dispõe acesso para tentativa de encontrar o endereço atualizado do réu.

Registre-se, desde já, que o não cumprimento do despacho no prazo 
legal  ensejará  a  não  aplicação  do  disposto  no  §  1º  do  art.  240  do  CPC 
(interrupção da prescrição retroativamente à data da propositura da ação), na 
forma dos §§ 2º e 4º do art. 240 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 200.772 (489)
ORIGEM : 200772 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : MURILO DOMINGOS CASTOLDI CARRARA
ADV.(A/S) : PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (154958/

SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 657.107 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se  de  agravo  regimental  interposto  contra  decisão  por  mim 
proferida nestes autos (doc. eletrônico 82).

O  agravante,  em  síntese,  reafirma  os  argumentos  expostos  na 
petição  inicial,  destacando  que  “houve  juntada  de  laudos  periciais,  de 
conteúdos extremamente relevantes para a plenitude de Defesa, juntados em 
autos APENSOS cujos conteúdos eram inacessíveis aos Defensores” (págs. 
3-4 do doc. eletrônico 83).

Isso  porque  “a  competente  serventia  certificou  que  essas  perícias 
haviam sido juntadas pela Autoridade Policial, em 15 de fevereiro de 2021, em 
APENSO  de  número  0001931-44.2020.8.26.0129,  do  qual  a  defesa  do 
agravante não tinha acesso” (pág. 4 do doc. eletrônico 83).

E, continua:
“restou demonstrado  também a quebra da cadeia  de  custódia  por 

conta do acesso aos smartphones e notebooks sem socorro à perícia oficial. 
Ficou  constatado,  pelos  depoimentos  dos  policiais  civis,  que  os  aparelhos 
eram  manipulados  de  forma  totalmente  amadora,  irregular  e  informal. 
Inclusive, muitas das vezes os aparelhos permaneciam conectados à internet 
para elaboração dos relatórios.

Durante audiência realizada em 16 de março, na oitiva da Autoridade 
Policial, este foi claro em admitir que não sabia o que viria a ser cadeia de 
custódia da prova prevista nos artigos 158-A a 158- F, conforme se observa no 
trecho de 32m50s – 33m10s1 da mídia de audiência.

Neste  sentido  que  foi  requerido  em  termo,  o  reconhecimento  da 
quebra da cadeia de custódia  da prova,  uma vez que,  a  inicial  acusatória 
sustenta-se  totalmente  em  material  coletado  nos  aparelhos  celulares 
apreendidos” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 83).

Argumenta, ainda, que é “impossível não reconhecer o excesso de 
prazo  para  formação  da  culpa  do  paciente,  que  se  encontra  privado  da 
liberdade [em prisão domiciliar] por mais de 9 meses, em um processo eivado 
de nulidades” (pág. 6 do doc. eletrônico 83). 

Ao final, formula os seguintes requerimentos:
“a) Seja o agravo conhecido e provido;
b)  Seja  reformada  a  decisão  agravada,  a  fim  de  que  o  writ  seja 

admitido;
c) Seja concedida medida liminar de revogação da prisão domiciliar 

do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória;
d)  Seja  reconhecida a nulidade  absoluta dos  presentes autos,  por 

manifesto  cerceamento  de  defesa  quanto  ao  acesso  integral  a  todos  os 
documentos e autos em apenso juntados, o que foi requerido em tempo hábil 
e não observado ou decido pela autoridade coatora;

e)  Seja  reconhecida  a  nulidade  absoluta  por  não  observância  de 
regras processuais, mormente a decisão de nulidades arguidas em audiência 
de 16 de março p.p., a qual apenas foi decidida de forma parca e confusa em 
26 de março de 2021;

f) Seja reconhecida a nulidade absoluta de todas as provas feitas pela 
polícia civil de Casa Branca, por violação da cadeia de custódia da prova, fato 
esse incontroverso posto que confesso nos autos;

g)  Seja  determinada  a  concessão  de  liberdade  provisória, 
extinguindo-se  a  prisão  domiciliar  do  paciente  pelo  excesso  de  prazo  não 
causado por sua defesa e pela ausência de fundamentação da Autoridade 
Coatora para justificar sua manutenção;

h) sejam intimados estes subscritores para participar do julgamento 
do presente agravo, podendo assumir a tribuna e suscitar questões de ordem 
e, conforme o caso, proferir sustentação oral” (págs. 25-26 do doc. eletrônico 
83).

Contudo, este recurso perdeu objeto.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo – TJSP, foi possível verificar que o agravante foi absolvido de todos 
os  delitos  imputados  na  ação  penal  objeto  desta  impetração  (Processo 
0000621-66.2021.8.26.0129,  autos  desmembrados  do  Processo 

1500239-33.2020.8.26.0129),  de  modo  que  ficam  superadas  as  alegações 
defensivas formuladas neste habeas corpus.

Isso posto, julgo prejudicado este agravo regimental  (art. 21, IX, do 
RISTF).

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.797 (490)
ORIGEM : 206797 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ACRE
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA SILVA
ADV.(A/S) : JAIR DE MEDEIROS (897/AC) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou 
seguimento  ao  habeas  corpus  por  funcionar  como  sucedâneo  de  revisão 
criminal.

Nas razões recursais, a defesa alega que a condenação não transitou 
em julgado.

Assim,  tendo  em vista  a  permissão  contida  no  art.  317,  §  2º,  do 
RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.

1.  Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra acórdão do STJ, 
assim ementado (RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.599.254/AC - eDOC 11):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  TEMA  339/STF. 
PREENCHIMENTO  DOS  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE 
RECURSAL.  TEMA  181/STF.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL. 
SEGUIMENTO NEGADO

Pede-se, em síntese, a absolvição do paciente e/ou a modificação do 
regime  inicial  para  o  semiaberto;  o  reconhecimento  da  figura  do  tráfico 
privilegiado e a redução da pena-base para o mínimo legal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática 
proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 691.392/
SP.

2. Cabimento do habeas corpus:
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de 

habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de 
recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECUSO 
ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PRESSUPOSTOS  DE 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE.  1.  A 
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 
não  cabe    habeas  corpus    para  reexaminar  os  pressupostos  de   
admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 
111.324,  de  que  fui  Redator  para  o acórdão;  HC 109.156,  Rel.  Min.  Dias 
Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, 
Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  07.11.2017, 
grifei)

“Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações 
de  estabelecimento  prisional  (art.  33  c/c  o  art.  40,  inciso  III,  da  Lei  nº 
11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso 
interposto  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Inadmissibilidade  de 
discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de 
aumento de pena do art.  40,  inciso III,  da Lei  de drogas.  Impossibilidade. 
Constatação  de  comercialização  de  drogas  nas  imediações  de 
estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de 
aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores 
daquele  local.  Precedentes.  Ordem  denegada.  1.  A  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso 
do    habeas  corpus    para  se  reexaminarem  os  pressupostos  de   
admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 
Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 21.03.2017, grifei)

3. Diante  do  exposto,  reconsidero  a  decisão  agravada  e,  com 
fulcro no art.  21,  §  1º,  do RISTF,  nego seguimento ao habeas corpus 
pelos fundamentos ora aduzidos.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.166 (491)
ORIGEM : 207166 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : BARBARA GARCIA CHAVES
ADV.(A/S) : NATAN TERTULIANO ROSSI (367484/SP)
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AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1.  Barbara  Garcia  Chaves  interpôs  agravo  regimental  em face  de 

decisão que indeferiu  habeas corpus  impetrado contra acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça assim resumido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO 
NO §  4º  DO ART.  33  DA LEI  N.  11.343/06.  DEDICAÇÃO A ATIVIDADES 
CRIMINOSAS.  REGIME  FECHADO.  QUANTIDADE,  VARIEDADE  E 
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga 
apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual 
evidenciarem a dedicação da ré a atividades criminosas. Esse entendimento 
está  em conformidade  com a  jurisprudência  pacífica  desta  Corte  e  a  sua 
reforma constitui  matéria  que refoge ao restrito  escopo do habeas corpus, 
porquanto demanda percuciente exame de fatos e  provas,  inviável  no rito 
eleito. Precedentes.

2.  A  quantidade,  variedade  e  natureza  da  droga  apreendida 
demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio 
da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da 
pena.

3.  Considerando  a pena  aplicada,  em patamar superior  a  4  anos, 
inviável  a  aplicação  da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto 
no art. 44, inciso I, do Código Penal – CP.

4. Agravo regimental desprovido.
(HC 565.049 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)  
Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, 

da Lei 11.343/06), a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos 
gravoso e a concessão de prisão domiciliar. 

O Ministério Público Federal  emitiu parecer  pelo desprovimento do 
agravo, assim ementado:

Processo  penal.  Agravo  regimental  em  habeas  corpus.  Tráfico  de 
drogas. Pleito de diminuição da pena ou fixação do regime inicial semiaberto.

1. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos que já haviam sido 
apresentados na inicial do writ.

2. Foram indicados pelo STJ fundamentos suficientes que justificam a 
impossibilidade de concessão do benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

3. Condenação superior a quatro anos e valorada negativamente uma 
circunstância  judicial  demonstra  a  impossibilidade  de  acolhimento  da 
pretensão que busca fixação do regime semiaberto.

4. As instâncias pretéritas não analisaram o pedido de concessão de 
prisão  domiciliar,  o  que  ocasionaria  indevida  supressão  de  instância  o 
conhecimento diretamente nessa Corte suprema.

4. Pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo regimental. 
É o relatório. 
2. Assiste parcial razão ao agravante, razão pela qual reconsidero a 

decisão agravada e passo a analisar o mérito.
Registro que esta Corte consagrou jurisprudência no sentido de ser a 

dosimetria da pena matéria sujeita a certo grau de discricionariedade judicial, 
cabendo  aos  tribunais  superiores  tão  somente  o  controle  de  legalidade  e 
constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, 
ministro Edson Fachin; e HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  afastar  a  aplicação  do  tráfico 
privilegiado, ressaltou que “o acusados se dedicavam à traficância”. Confira-
se: 

[…] não podendo passar despercebido, ainda, [...] e a localização de 
caderno  contendo  anotações  contábeis  da  atividade  vil,  o  acusados  se 
dedicavam à traficância, inclusive com relações com outras fontes criminosas 
[...].

É  importante  salientar,  ainda,  que  a  figura  do  tráfico  privilegiado, 
causa especial  de redução de pena,  não pode ser elevada à condição de 
regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser 
aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que 
o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

Vale  observar  que  a  conduta  social,  os  maus  antecedentes,  a 
reincidência,  o  concurso  de  agentes,  as  circunstâncias  da  apreensão,  a 
quantidade  e  a natureza  das  drogas  são  exemplos  de  elementos  aptos  a 
indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento 
idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:

2. A conduta social  do agente, o concurso eventual  de pessoas, a 
receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as 
situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de 
atividades criminosas.

(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o 

afastamento  da  causa  de  diminuição  (art.  33,  §  4º,  da  Lei  11.343/2006) 
quando  presentes  fatos  indicadores  da  dedicação  do  agente  a  atividades 
criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso 

eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).

(RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)
Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do 

tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) – seria indispensável o 
reexame  do  todo  o  conjunto  fático-probatório  que  levou  as  instâncias 
ordinárias,  especialmente  ao  considerarem  “a  localização  de  caderno 
contendo anotações contábeis da atividade vil”, a concluírem que “o acusados 
se dedicavam à traficância”, fato esse inviável para a via estreita do habeas 
corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de 
ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 
192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de 
Moraes;  HC  188.400  AgR,  ministro  Roberto  Barroso;  HC  154.301  AgR, 
ministro Edson Fachin):

I  -  A orientação  jurisprudencial  desta  Suprema  Corte  é  firme  no 
sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e 
provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à 
valoração  da  quantidade  da  droga  apreendida,  quando  utilizados  como 
fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de 
diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de 
Drogas.

(RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)
Não  vislumbro,  desse  modo,  ilegalidade  na  dosimetria  da  pena 

imposta à paciente, no que toca ao afastamento do tráfico privilegiado.
Por outro lado, entendo assistir razão à parte agravante no que toca 

ao pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
Com efeito,  destaco a dicção do Enunciado n.  719 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 

aplicada exige motivação idônea.
Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (5 anos de 

reclusão)  e  não  sendo  a  paciente  reincidente,  é  exigível  do  magistrado 
sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do 
que o indicado no art. 33, § 2º, b, do Código Penal (semiaberto).

Assinalo que esta Corte concluiu que a natureza e a quantidade da 
substância  entorpecente  apreendida  são  fundamentos  idôneos  para  a 
imposição  de regime mais  gravoso (HC 132.904,  ministro  Dias  Toffoli;  HC 
136.818,  ministro  Teori  Zavascki;  HC  156.674  AgR,  ministro  Ricardo 
Lewandowski; e HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.

No  caso  em exame,  entretanto,  a  paciente  foi  condenada a  pena 
privativa  de liberdade não  superior  a  oito  anos,  tendo  sido  determinado o 
regime inicial fechado em razão da variedade e natureza da droga apreendida 
(1,39 g de haxixe, 1,89 g de ecstasy e 8.08 g de maconha), quantidade de 
entorpecente que não constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a 
fixação  do  regime mais  gravoso,  nos  termos  da  orientação  jurisprudencial 
desta Suprema Corte:

Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Dosimetria da 
pena. Ordem concedida de ofício .

1.Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida por 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2.Hipótese de paciente, primário e de bons antecedentes, condenado 
a 5 anos de reclusão, no regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade 
de maconha.

3.Situação  concreta  em  que  a  pena  aplicada  pelas  instâncias  de 
origem  carece  de  fundamentação  idônea  e  contraria  a  orientação 
jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício .
(HC 201.304, ministro Roberto Barroso)
Finalmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou 

o pedido de prisão domiciliar, pelo que reputo inadmissível, nesse ponto, o 
pedido de habeas corpus. 

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não 
se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte 
impetrante  não  houverem  sido  apreciadas  pelo  Tribunal  apontado  como 
coator,  por  caracterizar-se  inadmissível  supressão  de  instância,  conforme 
firme  entendimento  deste  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  192.077  AgR, 
ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli;  HC 164.611 
AgR,  ministro  Edson  Fachin;  HC  190.387,  ministro  Gilmar  Mendes;  HC 
189.201  AgR,  ministro  Luiz  Fux;  HC  190.319  AgR,  ministro  Ricardo 
Lewandowski).

3. Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na 
parte conhecida, defiro parcialmente a ordem, para fixar o regime semiaberto 
à paciente.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.773 (492)
ORIGEM : 46773 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
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AGDO.(A/S) : WANDERLEY CARNEIRO MENDONCA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : GOIASSERV SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - 

EPP
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado 
de Goiás em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.

Constata-se  a  ocorrência  da  retificação  da  autuação  do  presente 
recurso, de modo que figura como parte agravada neste recurso unicamente 
Wanderley Carneiro Mendonça. 

Diante da frustração da intimação da referida parte, por via postal e 
por oficial de justiça (eDOC 22 e 38); da impossibilidade da parte agravante 
de localizar o endereço atual  da parte agravada, uma vez que o endereço 
constante dos autos originários é o mesmo em que realizada as intimações 
frustradas; e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do 
processo, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e 
efetiva, nos termos do art. 6º do CPC,  determino a expedição de carta de 
ordem  ao  Juízo  de  origem,  para  que,  por  seu  intermédio,  em  recíproca 
cooperação  (arts.  67  a  69  do  CPC),  intime-se  Wanderley  Carneiro 
Mendonça, parte no Processo 11757-35.2014.5.18.0014, para que cumpra o 
dever de manter atualizado o respectivo endereço nos autos; bem como para 
que  se  proceda  à  intimação,  observando-se,  caso  necessário,  o  caráter 
itinerante das cartas. 

Após, nova conclusão.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.853 (493)
ORIGEM : 50853 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
ADV.(A/S) : RHUBIA DE SOUSA FRANCO (31974/ES)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO

Vistos etc. 
Referente à Petição STF 118.431/2021.
Em 01.12.2021, homologuei o requerimento de desistência da parte 

ora agravante. Intimado de referida decisão via diário de justiça eletrônico, em 
03.12.2021, o reclamante deixou escoar in albis o prazo para interposição do 
concernente recurso, motivo pelo qual a Secretaria Judiciária desta Suprema 
Corte certificou o trânsito em julgado ocorrido em 11.12.2021. Entretanto, em 
13.12.2021, ou seja, após o trânsito em julgado, o reclamante maneja agravo 
regimental.

Ante  o  exposto,  nada  há  a  prover,  pois  exaurida  a  prestação 
jurisdicional desta Suprema Corte.

Ademais, o pedido expresso do paciente de desistência do feito, por 
si só, já inviabilizaria recurso posterior em sentido contrário, nos moldes em 
que apresentado, sob pena de tal comportamento contraditório traduzir frontal 
desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais e à cláusula 
nemo potest venire contra factum proprium. 

Nessa  linha,  a  constatação  de  comportamento  contraditório  da 
Defesa do paciente também estaria a configurar obstáculo à reconsideração 
e/ou ao provimento do presente agravo regimental, acaso pudesse ele 
ser conhecido. 

À Secretaria Judiciária para imediato arquivamento destes autos. 
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora 

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.854 (494)
ORIGEM : 50854 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU
ADV.(A/S) : RHUBIA DE SOUSA FRANCO (31974/ES)
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO.  SÚMULA 
VINCULANTE  14.  INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.

 Vistos etc.
Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento 

à reclamação ajuizada por Fernando dos Santos Bazileu contra ato do Juízo 
de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do 
Processo  nº  0012889-81.2020.8.08.0035,  teria  supostamente  contrariado  o 
enunciado da Súmula Vinculante 14. 

Na  presente  via,  o  reclamante  repisa  o  alegado  desrespeito  da 
Súmula Vinculante 14. Pugna pelo provimento do agravo regimental  e,  em 
consequência, pela procedência do pedido.

É o relatório.
Decido. 
O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo 

órgão colegiado.
Entretanto,  não  é  esse  o  caso  quando  verificada  a  ocorrência  de 

intempestividade recursal.
Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do 

Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de 
sua publicação. 

Na  hipótese,  a  decisão  agravada  foi  publicada  no  DJe  em 
07.12.2021, terça-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 08.12.2021, quarta-
feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 12.12.2021, domingo, prorrogando-se, 
então,  até  o  dia  útil  imediato  (CPP,  art.  798,  §  3º),  ou  seja,  13.12.2021, 
segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 14.12.2021.

O agravo regimental foi protocolado somente em 14.12.2021 (evento 
18) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.

Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu, por maioria, a 
forma de contagem e o  prazo  para interposição de agravo  regimental  em 
reclamação  na  qual  o  ato  reclamado  tenha  sido  proferido  no  contexto  de 
processo ou procedimento de natureza penal (Rcl  23.045-ED-AgR/SP,  Rel. 
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, 
Red.  p/  acórdão  Min.  Edson  Fachin,  Tribunal  Pleno,  DJe  10.3.2020), 
concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no 
art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP. 

Ante o exposto,  nego seguimento  ao agravo regimental (art. 21, § 
1º, do RISTF).

Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber
Relatora 

MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL 923

(495)

ORIGEM : 923 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADV.(A/S) : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO 

(68951/BA, 25120/DF, 409584/SP)
ADV.(A/S) : RODRIGO AIACHE CORDEIRO (2780/AC, 5529/RO)
ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO (42990/DF)
INTDO.(A/S) : O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: 
Trata-se de  arguição de  descumprimento  de  preceito  fundamental, 

com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro – 
PSB,  por  meio  da  qual  são  impugnadas  as  Portarias  nº  389/2021  e  nº 
394/2021, editadas pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as quais “majoraram, sem os 
devidos estudos técnicos para tanto, o calendário de semeadura de soja em 
nível  nacional  e,  por  conseguinte,  afetaram  as  medidas  há  muito 
estabelecidas para fins de combater o fungo da ferrugem asiática”.

Segundo  relata  o  autor,  em  2007,  o   Ministério  da  Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu o Programa Nacional de Controle 
da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), por meio da Instrução Normativa n. 
02/2007,  passando  a  prever  o  que  se  denominou  de  “período  de  vazio 
sanitário”,  “o  qual  tem  como  finalidade,  considerando  o  calendário  de 
semeadura da soja, impedir que uma das mais devastadoras pragas, o fungo 
da  Ferrugem  Asiática  (Phakopsora  pachyrhizi),  atinja  as  plantações 
nacionais”.

Sustenta o autor que “a instituição do vazio sanitário no calendário de 
semeadura contribui para reduzir o número de aplicações de fungicidas ao 
longo da safra e,  com isso,  reduz a pressão de seleção de resistência do 
fungo”, sendo essa uma “medida de extrema relevância, com fundamentação 
científica sólida, para garantir que o Brasil siga figurando como maior produtor 
mundial de soja”. 

Alega que os atos normativos ora combatidos “modificaram o período 
do vazio sanitário e majoraram a janela de semeadura da soja em diversos 
estados da federação”. 

Destaca o autor,  outrossim,  que não obstante a Portaria  MAPA nº 
394/2021 tenha revogado a Portaria MAPA nº 389/2021, manteve as mesmas 
inconstitucionalidades  dela  constantes,  as  quais  são  assim  detalhadas  na 
petição inicial:

“(i) no estado de Mato Grosso, desde 2015  (doc. n. 09), previa-se 
período de semeadura entre  16 de setembro a 31 de dezembro que,  em 
decorrência dos normativos combatidos, passou a ser de 16 de setembro a 3 
de fevereiro (houve um elastecimento de 34 dias);

(ii) no estado de Goiás, desde 2014 (doc. 10), previa-se período de 
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semeadura entre 1 de outubro a 31 de dezembro que, em decorrência dos 
normativos combatidos, passou a ser de 25 de setembro a 12 de fevereiro 
(houve um elastecimento de 49 dias);

(iii) no estado de Tocantins, desde 2016 (doc. 11), previa-se período 
de semedura entre 1 de outubro a 15 de janeiro – com colheita até o início do 
mês de junho – que, em decorrência dos normativos combatidos, passou a 
ser de 1 de outubro a 18 de fevereiro (houve um elastecimento de 34 dias);

(iv) no estado do Paraná, desde 2019 (doc. 12), previa-se período de 
semeadura entre 11 de setembro a 31 de dezembro que, em decorrência dos 
normativos  combatidos,  passou  a  ser  de  11  de  setembro  a 31  de  janeiro 
(houve um elastecimento de 31 dias.” 

Afirma  que  essas  majorações  dos  períodos  de  semeadura  “não 
possuem  embasamento  técnico  e,  em  malferimento  aos  preceitos 
fundamentais da precaução ambiental, da vedação do retrocesso ambiental e 
do in dubio pro natura, podem prejudicar toda a produção nacional de soja”, 
conforme  atestado  pela  Embrapa,  pelo  Comitê  de  Ação  a  Resistência  a 
Fungicidas (FRAC BRASIL) e pela Associação CropLife Brasil. 

Acrescenta o autor que a União/MAPA, ao editar os atos normativos 
questionados,  não  apenas  desprezou  as  opiniões  técnicas  como  também 
neglienciou  as  solicitações  feitas  pelos  estados  da  Federação.  Cita, 
exemplificativamente, o Estado do Mato Grosso, maior produtor de soja do 
país,  que  reiteradas  vezes  teria  solicitado  ao  MAPA,  sem  resposta,  a 
manutenção do calendário de semeadura aplicado na região desde 2015.

Ademais, justifica a impugnação da Portaria MAPA nº 389/2021, já 
revogada  pela  vigente  Portaria  MAPA nº  394/2021,  dizendo  que  “a  única 
diferença entre os dois diplomas consiste no ajuste de alguns períodos de 
semeadura (alterações dos períodos atinentes aos estados de Alagoas, Bahia, 
Mato  Grosso do Sul  e Paraná)”,  motivo pelo  qual  “não há como cogitar  o 
manejo da presente ação sem a indicação de ambos os atos administrativos”, 
até mesmo para evitar eventual efeito repristinatório indesejado.

Pondera que em sendo afastados os atos normativos atacados na 
presente  arguição,  deverá  ser  imposta  à  União  “a  obrigação  de  editar 
normativa acerca dos períodos de vazio sanitário, dessa vez, observando as 
pesquisas aplicáveis e os princípios constitucionais ora evocados”.

Argumenta,  por  fim,  que possui  legitimidade para a propositura da 
presente  ação  e  que  o  meio  processual  escolhido  é  o  mais  adequado  a 
resolver a controvérsia constitucional colocada nos autos, mormente porque 
as  portarias  atacadas  “possuem  generalidade,  abstração  e  independência 
normativa,  requisitos  que  permitem  a  fiscalização  abstrata  de  sua 
constitucionalidade”.  Entende  safisfeito,  outrossim,  o  requisito  da 
subsidiariedade (art.  4º,  §  1º,  da Lei  nº  9.882/99),  dada a inviabilidade de 
manejo  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  para  impugnar  portaria 
ministerial.

Requer o autor a concessão de medida cautelar para suspender a 
eficácia  das  Portarias  MAPA  nº  389/2021  e  nº  394/2021,  bem  como, 
cumulativamente,  para  determinar  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento “a edição de nova Portaria, em consonância com os preceitos 
fundamentais e em observância aos estudos técnicos”.

Ao  final,  pugna  pela  procedência  do  pedido,  declarando-se  a 
incompatibilidade das portarias retromencionadas com o preceito fundamental 
estabelecido pela Constituição. 

É o breve relato. Pondero e decido.
A irresignação do autor está centrada no calendário de semeadura da 

soja  para  a  safra  20021/2022,  estabelecido  por  meio  de  anexo  aos  atos 
normativos atacados. Trata-se de matéria de ordem emimentemente técnica, 
de modo que a correta compreensão dos exatos contornos da controvérsia 
constitucional deduzida não prescinde do conhecimento dos motivos e dados 
técnico-científicos que ensejaram a edição das portarias  ora questionadas, 
especialmente porque se verifica que elas foram editadas no contexto de um 
novo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), 
instituído pela  recém editada Portaria  nº 306,  de 13 de maio de 2021,  da 
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Ademais,  os  atos  normativos  combatidos  na  presente  arguição  já 
estão em vigor e a proximidade do recesso forense, que tem início no dia 
20/12/2021  (segunda-feira),  não  obsta  a  tempestiva  apreciação  do  pedido 
cautelar, tendo em vista o disposto no art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  qual  atribui  ao  Presidente  da  Corte 
competência para “decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de 
férias”, em regime de plantão judicial.

Solicitem-se as informações pertinentes ao Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA),  no prazo de 5 (cinco) dias (art. 5, § 2º, 
da Lei nº 9.882/99). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator

Documento assinado digitalmente

EMB.DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 153

(496)

ORIGEM : ADPF - 148623 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI

EMBTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL - OAB

ADV.(A/S) : FÁBIO KONDER COMPARATO (SP011118/)
ADV.(A/S) : RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO (19979/DF)
EMBDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA
ADV.(A/S) : PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (25350/DF, 163657/SP) E 

OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO 

INTERNACIONAL - CEJIL
ADV.(A/S) : HELENA DE SOUZA ROCHA (50532/PR)
ADV.(A/S) : HELENA DE SOUZA ROCHA (50532/PR)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS 

POLÍTICOS - ABAP
ADV.(A/S) : MARIANA LOPES DOS SANTOS (115112/RJ)
ADV.(A/S) : MARIANA LOPES DOS SANTOS (115112/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA E NACIONALISTA DE 

MILITARES
ADV.(A/S) : EGON BOCKMANN MOREIRA (14376/PR) E OUTRO(A/

S)

DESPACHO: 
Cuida-se  de  arguição  de  decumprimento  de  preceito  fundamental 

ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL em face do 
art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1.979, Lei da Anistia.

A arguição  foi  julgada  improcedente  pelo  Plenário  deste  Supremo 
Tribunal Federal, em julgamento finalizado em 29 de abril de 2.010.

Publicado o respectivo acórdão, foi interposto pelo autor, em 13 de 
agosto de 2.010, o recurso de embargos de declaração (e-doc. 123), o qual 
ainda está pendente de julgamento.

Por meio da  petição 27.833/2021,  protocolizada  em 12/03/2021,  a 
Associação Brasileira de Imprensa – ABI requer sua admissão no feito, na 
qualidade de amicus curiae (e-docs. 245 a 248).

É o breve relato. Pondero e decido.
Verifico que o requerimento da Associação Brasileira de Imprensa 

–  ABI  somente  foi  formalizado  após  o  julgamento  do  mérito  da  presente 
arguição,  não  se  podendo  vislumbrar  qualquer  excepcionalidade  apta  a 
justificar a admissão do solicitante na atual fase processual.

Com efeito,  a participação do  amicus curiae  em ações de controle 
concentrado tem natureza predominantemente instrutória (ADC 51, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 11/12/2020), não fazendo sentido, então, 
que  seja  admitida  quando  os  postulantes  já  não  possam  contribuir 
efetivamente para a resolução da controvérsia constitucional.

Como bem ressaltou o eminente Ministro Ceso de Mello,
“[a]  ideia  nuclear  que  anima  os  propósitos  teleológicos  que 

motivaram  a  formulação  da  norma  legal  em  causa,  viabilizadora  da 
intervenção do amicus curiae no processo de fiscalização abastrata, tem por 
objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse 
modo,  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  venha  dispor  de  todos  os 
elementos  informativos  possíveis  e  necessários  à  resolução  da 
controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar 
a  grave  questão  pertinente  à  legitimidade  democrática  das  decisões 
emanadas  desta  Suprema  Corte,  quando  no  desempenho  de  seu 
extraordinário  poder  de  efetuar,  em  abstrato,  o  controle  concentrado  de 
constitucionalidade (ADI nº 2.31 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05) 
– Grifei.

Ora,  o  presente  feito  encontra-se  com  julgamento  de  mérito 
proferido e a cognição a ser levada a efeito em sede de aclaratórios  não 
comporta rediscussão da causa, muito menos implica a reabertura da 
instrução.

Cabe registrar, por fim, que “não existe direito subjetivo de terceiro de 
atuar como amigo da Corte”(ADI nº 5108 AgR, de minha relatoria,  Tribunal 
Pleno, DJe 7/3/2018; e RE nº 593.849 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal 
Pleno, DJe 3/10/2017). 

Ante o exposto, INDEFIRO o ingresso do requerente no feito.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator

Documento assinado digitalmente

EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 197.982 (497)
ORIGEM : 197982 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : ANDREA DA SILVA GERALDO LAURENTINO
ADV.(A/S) : WILLIAM KIMURA FERRETTI (414819/SP) E OUTRO(A/

S)
EMBDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 598.937 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em 
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face de decisão monocrática (eDOC 4) em que neguei seguimento ao writ por 
consistir em mera reiteração do HC 195.652, ao qual neguei seguimento por 
deficiência na instrução da inicial.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se  que  “todos  os  documentos 
necessários para análise da ilegalidade sofrida pela paciente foram anexados  
em conjunto ao remédio heroico na peça nº 2, restando, assim, contraditória”.

É o relatório. Decido.
Registro,  inicialmente,  que  os  embargos  de  declaração  não 

constituem  meio  hábil  para  reforma  do  julgado,  sendo  cabíveis  somente 
quando  houver  no  acórdão  omissão,  dúvida,  contradição  ou  obscuridade, 
conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no 
presente caso. 

Outrossim, destaco que a compreensão iterativa do Plenário desta 
Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento de 
pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições 
da decisão.

Por outro lado, todos os segmentos da decisão recorrida convergem 
à negativa de seguimento da impetração.

Vejam-se,  a  propósito,  os  seguintes  julgados:  ADI-ED  3.225,  de 
relatoria  do  Ministro  Cezar  Peluso,  DJe  10.09.2010;  e  AR-ED  1.601,  de 
relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 15.03.2016; e AI-AgR-ED-ED 788.612, 
de relatoria  do Ministro  Dias Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe 12.02.2015,  este 
último assim ementado:

Segundos embargos de declaração no agravo regimental no agravo 
de  instrumento.  Matéria  criminal.  Questões  afastadas  nos  julgamentos 
anteriores.  Ausência  de  omissão  e  contradição.  Inexistência  de  hipótese 
autorizadora dos segundos embargos (RISTF, art.  337).  Não conhecimento 
dos  embargos.  1.  O  acórdão  ora  embargado  não  incorreu  na  alegada 
omissão,  tendo  a  turma  decidido,  fundamentadamente,  todas  as  questões 
postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Não há que 
se falar contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, 
verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não 
ocorreu no caso em tela. 3. Embora sejam admissíveis segundos embargos 
declaratórios, para tanto, seria necessária a presença no acórdão questionado 
de algum vício dentre aqueles elencados no art. 337 do Regimento Interno da 
Corte, o que não existiu na espécie. 4. Segundos embargos dos quais não se 
conhece. (grifos nossos)

Verifico,  pois,  haver  nítido  caráter  meramente  infringente  nas 
alegações recursais, porquanto se busca, por meio das alegações formuladas, 
a revisão da decisão embargada.

Ressalto, por fim, que é de se reconhecer que o fundamento central 
da decisão ora impugnada não seja propriamente a deficiência de instrução, 
mas a pura e simples reiteração de pedidos em feitos diversos. 

No entanto, também se conclui  do exame documentação acostada 
que há deficiências na instrução da peça vestibular: não consta dos presentes 
autos nenhuma decisão proferida nos dois  primeiros graus de jurisdição a 
respeito da custódia cautelar da ora embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 
21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 201.184 (498)
ORIGEM : 201184 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : RAFAEL SANTOS AMBROSIO
ADV.(A/S) : MANOEL ROBERTO DA SILVA (11816/SC) E OUTRO(A/

S)
EMBDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio 
da qual deneguei a ordem neste habeas corpus (doc. eletrônico 19).

Nesta peça recursal, o embargante alega, em síntese, que a questão 
relativa  à  ofensa  à  coisa  julgada  “não  foi,  data  vênia,  objeto  de  qualquer 
análise  por  parte  da  decisão  proferida  e  ora  embargada,  cuja  omissão, 
espera-se,  seja  suprida  em  decorrência  da  interposição  dos  presentes 
Embargos” (pág. 5 do doc. eletrônico 20). 

Observa,  em  seguida,  que  “o  acolhimento  dos  argumentos  que 
apresentamos, relativamente à coisa julgada material, reverterá o resultado do 
julgamento proferido, de maneira que o paciente possa ser isentado da pena 
que lhe foi atribuída pelo delito de aborto” (pág. 5 do doc. eletrônico 20).

Requer, ao final,  o acolhimento dos embargos declaratórios “para o 
fim não só de aclarar o julgado nos pontos apontados e que nos parecem 
omissos,  mas  também,  dando-lhe  efeito  infringente,  revisar  a  decisão 
embargada,  para  o  fim  de  excluir  da  condenação  do  paciente  RAFAEL 
SANTOS AMBRÓSIO  a pena referente ao delito de aborto” (pág. 6 do doc. 
eletrônico 20).

É o relatório. Decido.
Inicio  esclarecendo  que  os  embargos  de  declaração  visam  sanar 

obscuridade,  dúvida,  contradição  ou  omissão  de  decisão  judicial,  fatos 

inexistentes, no caso.
A ordem foi denegada, tendo em vista que, embora os dois primeiros 

julgamentos do Tribunal do Júri tenham sido anulados pela Corte estadual, por 
haver,  no  primeiro,  contradição  nas  respostas  aos  quesitos  relativos  ao 
cometimento  dos  delitos  de  homicídio  e  aborto  provocado e,  no  segundo, 
excesso no apenamento fixado, no terceiro, ora questionado, o Conselho de 
Sentença manteve o reconhecido da prática de ambos os delitos, mas o Juiz 
Presidente observou, na aplicação da pena, o limite total imposto no primeiro 
Júri, o menos gravoso: 23 anos e 4 meses de reclusão. 

Na linha da jurisprudência então mencionada, nessas circunstâncias, 
não se pode falar em violação do princípio da non reformatio in pejus. 

Em seguida, foi enfatizado que a jurisprudência desta Suprema Corte 
firmou-se no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal 
do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, 
não  constitui  violação  da  soberania  dos  veredictos.  Nesse  sentido,  foram 
citados diversos precedentes da Segunda Turma.

Com efeito, ao contrário do que acredita o embargante, se é permitida 
a submissão do acusado a novo Tribunal do Júri, como ocorreu, não há se 
falar  em ofensa  à  coisa  julgada  material  em  relação  à  parcial  absolvição 
ocorrida  no  primeiro  julgamento,  especialmente  porque,  nesse  no  último 
veredicto, foi respeitado o limite de pena fixado naquele que foi considerado o 
mais  benéfico,  sendo  esta  a  única  exigência  imposta  pela  jurisprudência 
consagrada nesta Suprema Corte.

Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal 
como  postos,  apenas  exprimem  o  inconformismo  com  o  resultado  do 
julgamento, o que é inviável nesta via recursal.

Isso posto, rejeito estes embargos de declaração (art.  21, § 1º, do 
RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 46.043 (499)
ORIGEM : 46043 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA
ADV.(A/S) : JOSE RENATO SILVA BUCHAIM (21628/RS)
EMBDO.(A/S) : THIAGO RAFAEL DE LEMOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TAQUARA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1. Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda.  opôs embargos de declaração 

contra  decisão  que  negou  seguimento  à  presente  reclamação,  sob 
fundamento  de  que  o  ato  reclamado  não  transgrediu  os  paradigmas 
invocados.

Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissão 
e contradição na decisão embargada, dizendo que a decisão reclamada, na 
qual homologado o cálculo da condenação, foi exarada em data posterior ao 
julgamento do processos objetivos invocados.

É o relatório.
2. Entendo não assistir razão à parte recorrente. 
É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao 

cabimento  do  presente  recurso,  conforme  jurisprudência  uníssona  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  (Rcl  2.280-ED/RJ,  Ministra  Cármen  Lúcia;  Rcl 
37.858-AgR-ED/MG,  Ministro  Gilmar  Mendes;  Rcl  39.358-AgR-  -ED/GO; 
Ministro  Ricardo  Lewandowski;  Rcl  40.284-AgR-ED/RJ,  Ministro  Celso  de 
Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual erro material na 
decisão  recorrida,  o  próprio  reexame  do  ato  decisório  e  a  consequente 
reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da 
jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso 
de Mello).

É  certo  que,  excepcionalmente,  é  possível  a  alteração  do  julgado 
para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto 
Barroso)  ou para sanar eventuais  omissões,  contradições ou obscuridades 
existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro 
Gilmar Mendes).

Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no 
acórdão embargado.

Nesse  ponto,  é  preciso  reforçar  que  os  embargos  de  declaração 
possuem funções  meramente  integrativas  do  acordão  recorrido  e têm seu 
conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de 
eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção 
de flagrante erro material.

Como já foi por mim explicitado, depreende-se que o caso vertente 
amolda-se às diretrizes estipuladas na modulação dos efeitos da decisão ora 
invocada  como  paradigma  de  confronto,  pois,  em  consulta  aos  autos 
eletrônicos  do  processo  trabalhista,  constata-se  que  a  sentença  de 
procedência da ação originária transitou em julgado no dia 28 de maio de 
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2020, antes, portanto, da data do julgamento das ADCs em referência, que se 
deu em 18 de dezembro de 2020, 

O  juízo  reclamado,  em  18  de  junho  de  2020,  expressamente 
estabeleceu  a  TR  como  índice  a  ser  adotado  na  atualização  dos  débitos 
trabalhistas, a revelar o fiel cumprimento à decisão ora invocada, não havendo 
falar em transgressão à orientação firmada neste Supremo.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 46.766 (500)
ORIGEM : 46766 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : WELLINGTON DA COSTA AMARO
ADV.(A/S) : FELISBERTO EGG DE RESENDE (50328/MG) E 

OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTDO.(A/S) : TURMA RECURSAL, DE JURISDIÇÃO EXCLUSIVA, DE 

BELO HORIZONTE, BETIM E CONTAGEM
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO 
1. Wellington da Costa Amaro opôs embargos de declaração contra 

decisão que não conheceu da presente reclamação, sob o fundamento de que 
não foram esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos da regra insculpida 
no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

Em suas  razões,  a  parte  embargante aponta  contradição,  frisando 
devidamente  cumprido  o  requisito  atinente  ao  esgotamento  das  instâncias 
originárias,  ressaltando  pendente  tão  somente  o  juízo  primeiro  de 
admissibilidade do recurso extraordinário pelo Presidente da Turma Recursal. 

É o relatório.
2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.
É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao 

cabimento  do  presente  recurso,  conforme  jurisprudência  uníssona  deste 
Supremo  Tribunal  Federal  (Rcl  2.280-ED/RJ,  Ministra  Cármen  Lúcia;   Rcl 
37.858-AgR-ED/MG,  Ministro  Gilmar  Mendes;  Rcl  39.358-AgR-  -ED/GO; 
Ministro  Ricardo  Lewandowski;  Rcl  40.284-AgR-ED/RJ,  Ministro  Celso  de 
Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).

A  embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na 
decisão  recorrida,  o  próprio  reexame  do  ato  decisório  e  a  consequente 
reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da 
jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso 
de Mello).

É  certo  que,  excepcionalmente,  é  possível  a  alteração  do  julgado 
para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto 
Barroso)  ou para sanar eventuais  omissões,  contradições ou obscuridades 
existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro 
Gilmar Mendes).

Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no 
acórdão embargado.

Nesse  ponto,  é  preciso  reforçar  que  os  embargos  de  declaração 
possuem funções  meramente  integrativas  do  acordão  recorrido  e  têm seu 
conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de 
eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção 
de flagrante erro material.

Como já foi por mim explicitado, esta Corte exige o esgotamento  das 
instâncias ordinárias,  quando se invoca,  como paradigma,  em reclamação, 
julgamento  de  recurso  extraordinário  em  sede  de  repercussão  geral,  nos 
termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, circunstância não 
constatada no caso em apreço.

Cumpre  ressaltar  que  este  Supremo  Tribunal,  ao  interpretar  o 
dispositivo  supracitado,  firmou  orientação  no  sentido  de  que  não  se 
consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo 
positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de 
origem (Rcl  36.691  AgR,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe 
18.5.2020; grifos nossos) 

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 48.653 (501)
ORIGEM : 48653 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
EMBTE.(S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
EMBDO.(A/S) : ALCELINO BERNARDO DOS SANTOS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : JUÍZA DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE 

SÃO MATEUS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do 
Espírito Santo em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, 
nos seguintes termos (eDOC 28):

“DECISÃO: Em 12 de agosto de 2021, deferi a liminar nesta ação em 
decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 15): 

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado 
do Espírito Santo, em face de ato do Juízo Vara do Trabalho de São Matheus/
ES,  nos  autos  do  Processo  nº  0000913-94.2020.5.17.0191,  que,  ao 
determinar  o  bloqueio  de  créditos  nas  contas  públicas,  ainda  que  sejam 
créditos presentes e futuros destinados a empresa privada, em favor do juízo 
para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das 
decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 
485. 

Assevera que, em ação trabalhista movida pela parte ora beneficiária, 
o juízo reclamado determinou que o reclamante “informasse, no prazo de 10 
(dez) dias, da existência de créditos atuais e futuros da empresa Reclamada, 
SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ordenando que o 
Ente Público depositasse-os em conta à disposição do Juízo até o limite de 
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)” (eDoc 1, p. 2). 

Alega-se  que,  por  ocasião  dos  julgamentos  dos  processos 
paradigmas, esta Corte declarou inconstitucional interpretações judiciais que 
admitam  o  bloqueio,  penhora  e/ou  sequestro  de  verbas  públicas  sob  o 
argumento de serem tais valores créditos devidos pelo Estado às empresas 
contratadas para prestação de serviços e que são rés em ações trabalhistas. 

Afirma que, em assim decidir, o ato realizado pelo Juízo reclamado foi 
de encontro à tese fixada por esta Corte, pois incide sobre verbas públicas 
pertencentes ao Ente Estatal, motivo pelo qual requer a concessão de medida 
liminar  para  suspensão  da  decisão  reclamada  e,  no  mérito,  pleiteia  seja 
julgada procedente a presente ação, para declarar a impenhorabilidade da 
verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão reclamada.”

O  juízo  reclamado  informou  que  a  decisão  combatida  teve  como 
objetivo a reserva de crédito futuro da empresa devedora para pagamento do 
débito trabalhista, sem determinar quaisquer bloqueio nas contas públicas. 

A parte beneficiária, não foi encontrada para apresentar contestação 
(eDoc  24).  Nesse  momento,  entendo  pela  ausência  de  prejuízo  a  parte 
beneficiária, motivo pelo qual deixo de determinar sua citação. 

A Procuradoria Geral da República emitiu parecer pela procedência 
da reclamação (eDoc 26). 

É o relatório. Decido. 
Consoante já dito quando da análise do pedido liminar, o cabimento 

da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido 
nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para 
preservação da competência do Tribunal  e para garantia  da autoridade de 
suas decisões (art. 102, I,  l, CF), bem como contra atos que contrariem ou 
indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 

Ao deferir a liminar consignei que a decisão do juízo do Juízo “apesar 
de afirmar não haver bloqueio da verba pública estadual,  visa direcionar o 
crédito  devido  para garantia  de  pagamento de verbas  da  ação  trabalhista  
devida  por  empresa  privada,  a  qual  detém  créditos  com  o  referido  ente 
estatal”, parecia dissentir do entendimento firmado na ADPF 485.

Contudo,  com  a  completa  instrução  processual,  percebe-se   a 
ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a 
relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle 
é  requisito  indispensável  para  o  cabimento  de  reclamação,  não  sendo 
possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, 
Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  Segunda Turma,  DJe  5.3.2015;  Rcl  12.851  AgR-
segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.

Observe-se que na decisão da ADPF 485, de relatoria do Ministro 
Roberto  Barroso,  DJe  4.2.2021,  cuja  violação  alega-se,  o  Ministro  Relator 
Roberto  Barroso,  acompanhado  pelo  Plenário,  assim  sintetizou  o 
entendimento: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CONSTITUCIONAL. 
ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL. 
BLOQUEIO,  PENHORA  E  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  PELA 
JUSTIÇA DO TRABALHO.  CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO 
JURISDICIONAL.  1.  Arguição  proposta  pelo  Governador  do  Amapá contra 
decisões  judiciais  proferidas  sob  a  jurisdição  do  TRT-8ª  Região  que 
determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao 
fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo 
Estado  a  empresas  que  são  rés  em  ações  trabalhistas.  2.  As  decisões 
judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o 
caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado 
de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte  firmou-se no 
sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no 
caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental 
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de  forma  ampla,  geral  e  imediata.  Precedentes.  3.  Atos  de  constrição 
praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de 
que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração 
estadual.  Violação  do  contraditório,  da  ampla  defesa,  do  princípio  do  juiz 
natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4.  Conversão  da  apreciação  da  liminar  em  exame  de  mérito,  para  julgar 
procedente o pedido, com fixação da seguinte tese:  “Verbas estaduais não 
podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento 
de  valores  devidos  em  ações  trabalhistas,  ainda  que  as  empresas 
reclamadas  detenham  créditos  a  receber  da  administração  pública 
estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio 
da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 

No  caso  concreto,  o  ato  impugnado  determinou  que  o  Estado  do 
Espírito Santo informasse ao Juízo a existência de créditos atuais e futuros da 
empresa  condenada  na  ação  trabalhista  e  que  se  existentes,  fossem 
depositados em conta à disposição do juízo (eDoc 10). 

Observe-se que o  ato reclamado somente determinou que eventual 
crédito  a  ser  liberado  pelo  Estado  em favor  da  empresa  executada  fosse 
bloqueado  para  posterior  transferência  para  conta  judicial  vinculada  ao 
processo,  sem qualquer determinação de constrição de verba pública para 
repasse  a  terceiros,  situação  não  debatida  no  julgamento  apontado  como 
paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o 
Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do 
CPC.

Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à 
distinção:

“ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL.  DECISÕES JUDICIAIS  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA  1ª  REGIÃO.  BLOQUEIO,  ARRESTO,  PENHORA,  SEQUESTRO  E 
LIBERAÇÃO  DE  VALORES  EM  CONTAS  DO  PODER  EXECUTIVO  DO 
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS  E 
BENEFÍCIOS  DE  SERVIDORES  ATIVOS  E  INATIVOS.  SATISFAÇÃO  DE 
CRÉDITOS  DE  PRESTADORES  DE  SERVIÇOS.  DEFINIÇÃO  DE 
PRIORIDADES  POLÍTICAS  NA APLICAÇÃO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS. 
ATO  DO  PODER  PÚBLICO.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI 
Nº  9.882/1999.  ALTERAÇÃO  DA  DESTINAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  DE 
RECURSOS  PÚBLICOS.  TRANSPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  ENTRE 
DIFERENTES  ÓRGÃOS  OU  CATEGORIAS  DE  PROGRAMAÇÃO  SEM 
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, 
VI  e  X,  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  INCONSTITUCIONALIDADE 
DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE 
AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE 
TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU 
COM  VINCULAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  ESPECÍFICA.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram 
em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados 
pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas 
relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação 
imediata  de  créditos  de  prestadores  de  serviços  e  tutelas  provisórias 
definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em 
seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição 
de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, 
caput,  e  4º,  §  1º,  da  Lei  9.882/1999.  2.  A  efetividade  do  modelo  de 
organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal 
supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 
167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 
158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos 
devidos  pela  Fazenda  Pública  em  ordem cronológica  de  apresentação  de 
precatórios  (art.  100,  da  CF).  Expropriações  de  numerário  existente  nas 
contas  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  para  saldar  os  valores  fixados  nas 
decisões  judiciais,  que  alcancem  recursos  de  terceiros,  escriturados 
contabilmente,  individualizados  ou  com  vinculação  orçamentária  específica 
implicam  alteração  da  destinação  orçamentária  de  recursos  públicos  e 
remanejamento  de  recursos  entre  categorias  de  programação  sem  prévia 
autorização  legislativa,  o  que  não  se  concilia  com o  art.  167,  VI  e  X,  da 
Constituição  da  República.  A  usurpação  de  competências  constitucionais 
reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao 
Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência 
de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para  outro  –  afronta  os  arts.  2º,  84,  II,  e  167,  VI  e  X,  da  Carta  Política. 
Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as 
decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas 
constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, 
com  vinculação  orçamentária  específica  ou  vinculados  a  convênios  e 
operações  de  crédito,  valores  de  terceiros  sob  a  administração  do  Poder 
Executivo  e  valores  constitucionalmente  destinados  aos  Municípios,  em 
afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em 
parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)

Aqui,  de  igual  modo,  foram  penhorados  os  créditos  da  empresa 
devedora junto ao Estado reclamante e assim escriturados, não implicando 

alteração da destinação orçamentária.
Como  se  nota,  não  há  relação  de  estrita  pertinência  entre  o  ato 

reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do 
descabimento da presente ação. Nesse sentido, a Primeira Turma julgou a Rcl 
42.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 42.240: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE 
DE  DECISÕES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE 
ADERÊNCIA ESTRITA. 

1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das 
decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 

2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato 
reclamado  e  os  paradigmas  apontados  como  violados.  As  decisões 
reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de 
bloqueio  contra  o  ente  público,  mas,  apenas,  determinação  de 
disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima 
fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 
485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, 

do RISTF,  casso a liminar  outrora deferida e nego seguimento à presente 
reclamação.”

Nos  presentes  embargos,  aponta-se  a  existência  de  omissão  e 
obscuridade.  Sustenta-se,  em  suma,  que  a  decisão  embargada,  “ao:  1) 
afastar a aplicação da ADPF 485/AP no caso em tela e, em sequência; 2)  
aplicar  a  ADPF 405  para  afirmar  que  a  Decisão  reclamada  determinou  a  
penhora de créditos escriturados da empresa, além de ter gerado fundada  
dúvida  advinda  da  sua  obscuridade,  incidiu  em  omissão,  por,  
respectivamente:  1)  Deixar  de seguir  precedente invocado (ADPF 485/AP)  
sem  demonstrar  a  existência  de  distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a  
superação  do  entendimento  (art.  489,  §1º,  VI,  CPC/2015);  2)  se  limitar  a 
invocar  precedente  (ADPF  405)  sem  identificar  seus  fundamentos 
determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles  
fundamentos (art. 489, §1º, V, CPC/2015).

É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC,  “Quando os embargos de 

declaração  forem  opostos  contra  decisão  de  relator  ou  outra  decisão 
unipessoal  proferida  em  tribunal,  o  órgão  prolator  da  decisão  embargada  
decidi-los-á monocraticamente”.

O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são 
cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão 
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento; ou para corrigir erro material.

Na espécie, os argumentos que embasam a petição de recurso não 
são  suficientes a  revelar  a  existência  de quais  dos vícios  relacionados no 
artigo 1.022 do CPC. 

Conforme  depreende-se  da  decisão  embargada,  constata-se  a 
existência  de fundamentação suficiente à demonstração da inexistência  de 
aderência entre a matéria veiculada nos processos paradigmas invocados e a 
decisão reclamada.

O  mesmo  se  observa  no  que  tange  à  suposta  ausência  de 
fundamentação relativamente à aplicação ao caso do entendimento da ADPF 
405, por mim utilizado como reforço à ideia de que os créditos   bloqueados 
junto  ao  Estado  reclamante  não  implicaram  alteração  da  destinação 
orçamentária. 

Observa-se,  no  caso,  o  nítido  caráter  infringente  das  alegações 
recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram 
na decisão embargada. 

O  Supremo  Tribunal  Federal  possui  entendimento  de  há  muito 
consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à 
rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da 
parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU 
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  I  - 
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - 
O  embargante  busca,  tão  somente,  a  rediscussão  da  matéria  nestes 
embargos  de  declaração,  os  quais,  por  sua  vez,  não  constituem  meio 
processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 
no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-
ED,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  DJe  de 
30.06.2011)

“1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do 
teor  decisório.  Inexistência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição. 
Inadmissibilidade.  Embargos  rejeitados.  Inteligência  do  art.  535  do  CPC. 
Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo 
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de 
omissão,  obscuridade  ou  contradição  do  ato  embargado.”  (Ext  928-ED, 
Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)

REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, 
DO  CPC.  VIA  PROCESSUAL  INADEQUADA  (…)  3.  Os  embargos  de 
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declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que 
não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. 
São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, 
de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-
ED,  Relatora  a  Ministra  Ellen  Gracie,  DJ  de  18.2.05).  4.  Embargos  de 
declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 
de 14.10.2005)

Confira-se ainda: 
“Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA 

DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
AGRAVADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
QUAISQUER  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.  NÍTIDO 
CARÁTER  INFRINGENTE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Os  embargos  de 
declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência 
de  inconformismo  da  parte  embargante,  sendo  cabíveis  somente  quando 
houver  no  acórdão  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro  material.  2. 
Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 41923 AgR-ED, de minha relatoria, 
Segunda Turma, DJe 24.08.2021)

Uma  vez  inexistentes  os  apontados  vícios,  nos  termos  da 
jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 
21, § 1º, do RISTF.

Por oportuno,  registre-se que a citação da parte beneficiária desta 
reclamação  restou  frustrada,  pela  devolução  do  aviso  de  recebimento  da 
correspondência pela Empresa de Correios e Telégrafos com a informação 
“desconhecido”  (eDOC  24).   Em  homenagem  ao  princípio  da  celeridade 
processual,  neste recurso de embargos de declaração,  deixei  de intimar a 
parte ora embargante para que, nos termos do art. 321 do CPC, saneasse a 
inicial, pela informação do endereço atualizado da parte embargada (art. 319, 
II,  do CPC),  ante a ausência de prejuízo à parte ré nesta ação - vide Rcl 
20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar 
Mendes,  Segunda  Turma,  DJe  30.11.2020;  e  Rcl  45.634  AgR,  de  minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.  

Nada obstante, caso haja interposição de novo recurso, observe-se 
que o conhecimento recursal  fica condicionado ao saneamento do referido 
defeito processual.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

EMB.DECL. NA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA 137 (502)
ORIGEM : 137 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : ANTONIO SOCRATES PEREIRA
ADV.(A/S) : BARBARA COSTA PESSOA GOMES TARDIN 

(126767/RJ)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio 
Sócrates Pereira em face de decisão monocrática de minha lavra, em que foi 
negado seguimento ao recurso ordinário em habeas data. 

Nas  razões  recursais,  o  embargante  reitera  seus  argumentos 
deduzidos  anteriormente  e  objetiva,  em  síntese,  obter  acesso  a  dados 
constantes de órgãos de inteligência da Aeronáutica com o fito de demonstrar, 
em processo administrativo de revisão de anistia, a motivação política de sua 
exclusão dos quadros daquela entidade. 

Alega a existência de vício no julgado. 
A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões no eDOC 77. 

Afirma que a parte  embargante não aponta a existência de quaisquer dos 
vícios previstos na lei processual, apenas defende que a decisão embargada 
merece  reforma,  renovando  argumento  já  refutado  na  origem  e  nessa 
Suprema Corte.

É o breve relatório. Decido. 
Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis 

para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como 
para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 

Registre-se que os embargos de declaração  não constituem meio 
processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas 
no presente caso.

Ao  contrário  do  que  alegado,  a  decisão  embargada  analisou 
expressamente todas as questões suscitadas: 

“O habeas data é remédio jurídico-constitucional voltado a assegurar 
o  conhecimento,  a  retificação  ou  a  complementação  de  dados  relativos  à 
pessoa do impetrante constantes de bancos de dados públicos, em situações 
caracterizadas  pela  injustificada  resistência  ,  seja  de  autoridades 
governamentais, seja de entidades privadas no exercício de funções públicas, 
ao legítimo exercício do direito fundamental de acesso à informação.

Em relação ao seu cabimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal firmou-se no sentido da necessidade de negativa da via administrativa 

para  justificar  o  ajuizamento  do  habeas  data,  de  maneira  que  inexistirá 
interesse  de  agir  a  essa  ação  constitucional  se  não  houver  relutância  do 
detentor  das  informações  em  fornecê-las  ao  interessado.  Nesse  sentido, 
confiram-se os seguintes julgados: (...)

No  caso  concreto,  verifica-se  que  o  recorrente  não  atendeu  a 
determinação de demonstrar que houve recusa, por parte da Administração 
Pública, em permitir o acesso às informações pleiteadas, conforme prescrito 
pelo inciso I do parágrafo único do art. 8º da Lei 9.507/97 e na jurisprudência 
consolidada desta Corte.

A  União  informa,  inclusive,  que  a  informação  a  cujo  acesso  o 
recorrente pretende está disponível para consulta pública no site eletrônico do 
Arquivo Nacional:

“Como  se  vê,  os  documentos  referentes  ao  período  em  que  a 
impetrante busca informações sobre o ex-militar, e que faziam parte do acervo 
do Comando da Aeronáutica, foram disponibilizados, desde 2010, no Arquivo 
Nacional do DF, estando em suas dependências, e de livre acesso ao público. 
Conforme a cláusula terceira  do Termo de Recolhimento,  a sua assinatura 
implicou “autorização plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que 
o Arquivo Nacional proceda, nos termos da Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 
1991  ao  acesso,  divulgação,  e  publicação  de  quaisquer  documentos  do 
acervo recolhido, sendo vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos 
previstos em lei”.  NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ARQUIVO NACIONAL,  SE 
PODE AGENDAR LIVREMENTE O ACESSO AOS ARQUIVOS”. (eDOC 68, p. 
9)” (eDOC  

Portanto, não vislumbro ocorrência de hipótese de cabimento do 
presente recurso. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do 
CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de 
honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Gilmar Mendes
Relator

Documento assinado digitalmente

VIGÉSIMA TERCEIRA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(503)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : FELIPE FURLANETTO ROMANO
ADV.(A/S) : BRUNO MAROTTI GIROLDO (327495/SP)

Petição 109.071/2020 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que  o 
requerente, Felipe Furlanetto Romano, foi absolvido da acusação que lhe fora 
feita e os autos arquivados.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“Por decisão deste Juízo em 15/03/2021, foi determinada a expedição 
de alvará de soltura em favor do paciente, cumprindo determinação emanada 
desta Colenda Suprema Corte, pela estendeu os benefício da revogação da 
prisão  preventiva  concedida  a  Guilherme  Monteiro  Riva,  no  Habeas 
Corpus  nº  645903-SP  (2021/0045892-0),  ao  ora  paciente,  sendo  ele 
colocado em liberdade em 15/03/2021.

 Por sentença proferida por este Juízo em 05/10/2021, o paciente foi 
ABSOLVIDO da acusação que lhe fora feita:

‘(...)  Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva  estatal  para  absolver  os  acusados  FELIPE  FURLANETTO 
ROMANO,conhecido  como  ‘Grilo’,  GUILHERME  MONTEIRO  RIVA, 
conhecido como ‘Tapioca ou Taps’, KAIO PHELIPE PHEBBO CÂNDIDO, 
conhecido  como ‘P.A.’,  DANIEL BARBOSA SANTOS,  conhecido  como 
‘Dani Santos’, e NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ, conhecido 
como ‘Corote’, qualificado nos autos, do cometimento da prática delitiva 
atribuída  pela  denúncia,  o  que  faço  com  fundamento  no  artigo  386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal. Como consequência da solução 
absolutória,  revogo  a  medida  cautelar  de  fls.  2280/2282,  bem  como 
autorizo a restituição de bens apreendidos pertencentes aos acusados, 
providenciando-se e expedindo-se o necessário. Custas indevidas(...)’.

Os autos foram arquivados” (págs. 5-6 do documento eletrônico 390; 
grifado no original).

Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8626
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8626
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=137&codigoClasse=1072
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VIGÉSIMA SEXTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(504)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : KAIO PHELIPE FEBBO CANDIDO
ADV.(A/S) : TARCISIO MAFRA DE SOUZA (376901/SP)

Petição 848/2021 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a  serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que  o 
requerente, Kaio Phelipe Febbo Cândido, foi absolvido da acusação que lhe 
fora feita e os autos arquivados.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“Por decisão deste Juízo em 15/03/2021, foi determinada a expedição 
de alvará de soltura em favor do paciente, cumprindo determinação emanada 
desta Colenda Suprema Corte, pela estendeu os benefício da revogação da 
prisão  preventiva  concedida  a  Guilherme  Monteiro  Riva,  no  Habeas 
Corpus  nº  645903-SP  (2021/0045892-0),  ao  ora  paciente,  sendo  ele 
colocado em liberdade em 15/03/2021.

 Por sentença proferida por este Juízo em 05/10/2021, o paciente foi 
ABSOLVIDO da acusação que lhe fora feita:

‘(...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva  estatal  para  absolver  os  acusados  FELIPE  FURLANETTO 
ROMANO,conhecido  como  ‘Grilo’,  GUILHERME  MONTEIRO  RIVA, 
conhecido como ‘Tapioca ou Taps’, KAIO PHELIPE PHEBBO CÂNDIDO, 
conhecido  como ‘P.A.’,  DANIEL BARBOSA SANTOS,  conhecido  como 
‘Dani Santos’, e NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ, conhecido 
como ‘Corote’, qualificado nos autos, do cometimento da prática delitiva 
atribuída  pela  denúncia,  o  que  faço  com  fundamento  no  artigo  386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal’ [...]”  (pág.  5  do  documento 
eletrônico 392; grifado no original).

Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

VIGÉSIMA QUINTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(505)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : GUILHERME MONTEIRO RIVA
ADV.(A/S) : TARCISIO MAFRA DE SOUZA (376901/SP)

Petição 844/2021 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a  serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que  o 
requerente, Guilherme Monteiro Riva, foi absolvido da acusação que lhe fora 
feita e os autos arquivados.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“Por decisão deste Juízo em 01/03/2021, foi determinada a expedição 
de alvará de soltura em favor do paciente, cumprindo determinação emanada 
desta  Colenda  Suprema  Corte,  que  concedeu  a  ordem,  de  oficio,  para 
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, no Habeas Corpus 
nº 645903-SP (2021/0045892-0), ao ora paciente, sendo ele colocado em 
liberdade em 01/03/2021.

Por sentença proferida por este Juízo em 05/10/2021, o paciente foi 
ABSOLVIDO da acusação que lhe fora feita:

‘(...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva  estatal  para  absolver  os  acusados  FELIPE  FURLANETTO 
ROMANO,  conhecido  como  ‘Grilo’,  GUILHERME  MONTEIRO  RIVA, 
conhecido  como  ‘Tapioca  ou  Taps’,  KAIO  PHELIPE  PHEBBO 
CÂNDIDO,conhecido  como  ‘P.A.’,  DANIEL  BARBOSA  SANTOS, 
conhecido  como  ‘Dani  Santos’,  e  NICOLAS  EDUARDO  DE  OLIVEIRA 
QUEIROZ,  conhecido  como  ‘Corote’,  qualificado  nos  autos,  do 
cometimento da prática delitiva atribuída pela denúncia, o que faço com 

fundamento  no  artigo  386,  inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal. 
Como consequência da solução absolutória, revogo a medida cautelar 
de fls. 2280/2282, bem como autorizo a restituição de bens apreendidos 
pertencentes  aos  acusados,  providenciando-se  e  expedindo-se  o 
necessário. Custas indevidas(...)’. 

Os autos foram arquivados” (págs. 5-6 do documento eletrônico 394; 
grifado no original).

Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

VIGÉSIMA QUARTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(506)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : FABIO SANTELLI
ADV.(A/S) : ALEXANDRE CELIOTO CONTIN

Petição 110.557/2020 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que  o 
Ministério Público aduziu não ter encontrado provas suficientes para embasar 
a opinio delicti em desfavor do requerente, Fábio Santelli, de modo que no dia 
8/1/2021 revogou sua prisão provisória, com a expedição do respectivo alvará 
de soltura.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“[...]
Em  juízo  provisório,  os  informes  trazidos  no  presente  expediente 

foram extraídos principalmente aparelho de telefone celular apreendido em 
poder de Renato Baraldi Romano, o ‘Rei e/ou Reizinho’, junto aos autos de nº 
1500239-33.2020.8.26.0129, em trâmite por esta 1ª Vara da Comarca, mas, 
também, alguns conteúdos foram extraídos do aparelho de telefone celular de 
Carlos Augusto da Silva Lisboa, o ‘Carlim Lisboa’, apreendidos nos mesmos 
autos supra.

Em  cognição  superficial  própria  deste  estágio  procedimental,  os 
conteúdos emanados a partir  do exame dos aparelhos  de  telefone  celular 
deram azo ao apontamento de que as pessoas ora investigadas estariam, em 
tese,  supostamente  associadas  a  Renato  Baraldi  Romano,  o  ‘Rei  e/ou 
Reizinho’ para promoção do tráfico de drogas, às vezes pela intermediação da 
compra de droga, às vezes para o próprio grupo, como também realizando a 
comercialização das substâncias entorpecentes a terceiras pessoas.

O procedimento administrativo foi relatado no dia 07/01/2021 e, na 
oportunidade, a d. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de 
um dos investigados (Nicolas Eduardo de Oliveira Queiroz), manifestando-se 
no sentido de não  vislumbrar  a  necessidade da  prisão  cautelar  de alguns 
investigados, entre eles o ora paciente. 

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público,  no  dia  08/01/2021, 
reforçou  a  representação  ofertada  pela  Autoridade  Policial,  e  requeiro  a 
expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente, aduzindo em síntese 
que não foram encontradas provas suficientes para embasar a opinio delicti.

No mesmo dia 08/01/2021, às 18h28, diante da exiguidade do tempo 
e a fim de evitar o prolongamento desnecessário da segregação dos referidos 
investigados, acolhendo as manifestações da i. Autoridade Policial e do d. 
Promotor de Justiça quanto aos investigados Rafael  de Mello Bartier, 
Fábio do Couto Lavoura e Fábio Santelli, revoguei desde logo a prisão 
temporária deles, determinando, por via de consequência, a expedição 
dos correlatos alvarás de soltura, chamando, com urgência, novamente os 
autos conclusos para análise em relação aos demais investigados. O referido 
processo foi arquivado.

[...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 396; grifado no original).
Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

VIGÉSIMA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 41.387 (507)
ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : FABIO DO COUTO LAVOURA
ADV.(A/S) : TARCISIO MAFRA DE SOUZA (376901/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8627
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8633
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8633
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8636
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8636
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8637
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=41387&codigoClasse=8637
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Petição 108.739/2020 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a  serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que  o 
Ministério Público aduziu não ter encontrado provas suficientes para embasar 
a opinio delicti em desfavor do requerente, Fábio do Couto Lavoura, de modo 
que  no  dia  8/1/2021  revogou  sua  prisão  provisória,  com  a  expedição  do 
respectivo alvará de soltura.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“[...]
Em  juízo  provisório,  os  informes  trazidos  no  presente  expediente 

foram extraídos principalmente aparelho de telefone celular  apreendido em 
poder de Renato Baraldi Romano, o ‘Rei e/ou Reizinho’, junto aos autos de nº 
1500239-33.2020.8.26.0129, em trâmite por esta 1ª Vara da Comarca, mas, 
também, alguns conteúdos foram extraídos do aparelho de telefone celular de 
Carlos Augusto da Silva Lisboa, o ‘Carlim Lisboa’, apreendidos nos mesmos 
autos supra.

Em  cognição  superficial  própria  deste  estágio  procedimental,  os 
conteúdos  emanados  a  partir  do  exame dos  aparelhos de telefone celular 
deram azo ao apontamento de que as pessoas ora investigadas estariam, em 
tese,  supostamente  associadas  a  Renato  Baraldi  Romano,  o  ‘Rei  e/ou 
Reizinho’ para promoção do tráfico de drogas, às vezes pela intermediação da 
compra de droga, às vezes para o próprio grupo, como também realizando a 
comercialização das substâncias entorpecentes a terceiras pessoas.

O procedimento administrativo foi  relatado no dia 07/01/2021 e, na 
oportunidade, a d. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de 
um dos investigados (Nicolas Eduardo de Oliveira Queiroz), manifestando-se 
no  sentido  de  não vislumbrar  a  necessidade  da prisão cautelar  de  alguns 
investigados, entre eles o ora paciente. 

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público,  no  dia  08/01/2021, 
reforçou  a  representação  ofertada  pela  Autoridade  Policial,  e  requeiro  a 
expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente, aduzindo em síntese 
que não foram encontradas provas suficientes para embasar a opinio delicti.

No mesmo dia 08/01/2021, às 18h28, diante da exiguidade do tempo 
e a fim de evitar o prolongamento desnecessário da segregação dos referidos 
investigados, acolhendo as manifestações da i. Autoridade Policial e do d. 
Promotor de Justiça quanto aos investigados Rafael  de Mello Bartier, 
Fábio do Couto Lavoura e Fábio Santelli, revoguei desde logo a prisão 
temporária deles, determinando, por via de consequência, a expedição 
dos correlatos alvarás de soltura, chamando, com urgência, novamente os 
autos conclusos para análise em relação aos demais investigados. O referido 
processo foi arquivado.

[...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 398; grifado no original).
Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

DÉCIMA OITAVA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 
41.387

(508)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : RAFAEL DONIZETTE MOREIRA
ADV.(A/S) : MARINA BRAGA DE CARVALHO (199834/SP)

Petição 86.156/2020 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a  serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  a  autoridade  reclamada  comunica  que o 
requerente,  Rafael  Donizette  Moreira,  foi  definitivamente  condenado  pela 
prática do crime previsto no art. 35, caput, combinado com o art. 40, III, ambos 
da Lei 11.343/2006, com guia de recolhimento expedida em 26/7/2021.

Transcrevo,  por  oportuno,  o  seguinte  trecho  dos  esclarecimentos 
prestados pelo juízo reclamado:

“[...]
Por decisão proferida por este Juízo em 23/10/2020 a denúncia foi 

recebida.
Por sentença proferida por este Juízo em 21/05/2021 o réu Rafael 

Donizete Moreira  foi  condenado,  pela  prática do crime previsto  no art.  35, 

‘caput’, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei Federal n. 11.343/06, à 
pena 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime 
fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, arbitrados unitariamente no valor 
mínimo legal, absolvendo-o, contudo, da prática do delito previsto no artigo 
33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal. 

Referida  sentença  transitou  em  julgado  em  31/05/2021  para  o 
Ministério Público e em 29/06/2021 para o réu Rafael Donizetti Moreira e seu 
Defensor, sem interposição de recurso.

Em 26 de julho de 2021 foi extraída a Guia de Recolhimento definitiva 
para execução da pena imposta, sendo o processo arquivado.

[...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 388).
Isso  posto,  julgo  prejudicado  o  pedido  (art.  21,  IX,  do  Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

DÉCIMA NONA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 
41.387

(509)

ORIGEM : 41387 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : LUIS HENRIQUE PEREIRA
ADV.(A/S) : DANIEL DIAS FADELI (264810/SP)
ADV.(A/S) : RENE FADELI (342253/SP)

Petição 97.993/2020 – STF
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em 

favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição 
de  encontrar-se  ou  ter  contato  com  os  demais  denunciados  ou  com  as 
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação 
de outras medidas cautelares adicionais  a serem estabelecidas pelo  Juízo 
processante.

Em  suas  informações,  contudo,  a  autoridade  reclamada  comunica 
que 

“[...] em 13/08/2020, o Ministério Público não ofertou denúncia contra 
o paciente requerendo o arquivamento do inquérito em relação a ele.

Por decisão de 14/08/2020 foi acolhida a cota do Ministério Público, 
sendo determinado o ARQUIVAMENTO do inquérito policial em relação ao 
paciente e, em consequência, expedido em seu favor do competente ALVARÁ 
DE SOLTURA” (págs. 2-3 do documento eletrônico 400; grifado no original).

Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

VIGÉSIMA TERCEIRA EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 43.007 (510)
ORIGEM : 01015894820201000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
ADV.(A/S) : DORA CAVALCANTI CORDANI OAB/SP ¿ 131.054
ADV.(A/S) : FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO OAB/DF ¿ 

11.707

Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Luiz 
Fernando  Wolff  de  Carvalho  no  qual  se  requer  o  compartilhamento  de 
informações que lhe digam respeito e que se encontram abrigadas na Ação 
Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal 
de Brasília.

Inicialmente, o requerente aduz o seguinte:
“No  último  dia  26  de  novembro  foi  publicado  o  v.  acórdão  do 

julgamento  da  Reclamação  32.081,  no  qual  essa  c.  2ª  Turma,  além  de 
reconhecer  a  incompetência  absoluta  da  Justiça  Federal  do  Paraná  para 
conduzir a Operação Integração, deferiu ‘o pedido de acesso às informações 
produzidas  nos  autos  da  Rcl.  43.007,  desde  que  autorizado  pelo  Ministro 
Relator’ – vale dizer, por Vossa Excelência (doc. 1). 

Consoante  o  r.  voto  do  eminente  Relator  daquela  Reclamação, 
Ministro Gilmar Mendes, secundado integralmente por Vossa Excelência, ‘a 
defesa dos requerentes’ – entre eles o ora Peticionário – ‘juntou aos autos 
trechos  de  diálogos  dos  Procuradores  da  força  tarefa  da  Lava  Jato  em 
Curitiba, juntados aos autos da Reclamação 43.007, que sugerem a adoção 
de  estratégias  acusatórias  ilícitas,  como  a  instauração  concomitante  de 
inquéritos, de modo a se estabelecer a atribuição do MPF e a competência da 
Justiça Federal daquela cidade’ (doc. 1, p. 31).

Na sequência, observou ainda o v. voto ‘a existência de conversas 
que indicariam o uso político do processo, com a avaliação do momento mais 
conveniente para a apresentação da denúncia, com base no espaço que seria 
destinado  à acusação  na  imprensa’,  bem como ‘mensagens  que  apontam 
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para a prévia combinação de estratégias acusatórias com magistrado federal 
então responsável pelo feito e relatos indicativos da fragilidade probatória das 
investigações’. 

Precisamente em razão dos ‘indícios de combinações de estratégias 
acusatórias entre o MPF/RJ e o ex-Juiz Sérgio Moro, além de uma tentativa 
de  exploração  midiática  do  caso’,  essa  c.  Turma  considerou  ‘plenamente 
demonstrado a relação de pertinência do pedido de acesso dos requerentes 
com as operações analisadas nesta reclamação e,  principalmente,  com as 
informações obtidas na Rcl. 43.007’. 

Ao final, ressalvou que ‘o pedido de acesso aos diálogos encontra 
amparo nas garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 
5º, LIV e LV), tendo por objetivo averiguar outras possíveis causas de nulidade 
nos  procedimentos  investigativos  e  nas  medidas  coercitivas  impostas  aos 
requerentes’. 

De fato, a reduzida parcela já divulgada das mensagens coletadas na 
Operação  Spoofing indica que os ‘conciliábulos de agentes do Estado’ que 
marcaram  a  Operação  Lava  Jato  –  nas  precisas  palavras  de  Vossa 
Excelência1 – macularam também a Operação Integração, especialmente no 
período em que ela esteve sob os auspícios da 13ª Vara Federal de Curitiba. 
Por  conseguinte,  mostra-se  imperioso  o  acesso  da  defesa  às  mensagens 
trocadas entre  os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e destes com 
outras  autoridades  –  a  começar  pelo  ex-Juiz  Sérgio  Moro  –,  para  que  se 
possa  averiguar  a  extensão  e  repercussão  jurídica  do  conluio  que  se 
reproduziu na Operação Integração.” (doc. eletrônico 975, fls. 9-15).

Na sequência, aduz, 
“Cumpre ressalvar que não se pretende, de modo algum, empreender 

uma devassa generalizada nas mensagens que compõem o amplo acervo 
arrecadado na Operação  Spoofing. Para evitar uma fishing expedition nesse 
volumoso universo de dados, a defesa desde logo delimita a sua pretensão às 
mensagens trocadas a partir  de março de 2016,  utilizando como critério 
para pesquisa as seguintes palavras-chave: integração, anel, viário, pedágio, 
concessionária, Jacarezinho, Econorte, Triunfo, ADPF, Richa, além do nome 
do  Peticionário  e  dos  colaboradores  Hélio  Ogama  e  Nelson  Leal, 
expressamente citados no acórdão da Reclamação 32.081. 

A relevância do período indicado e da escolha dos termos sugeridos 
pode ser conferida nas mensagens transcritas nos pedidos de acesso que a 
defesa  dirigiu  à  Justiça  Federal  e  ao  preclaro  Ministro  Gilmar  Mendes, 
mensagens essas que versaram abertamente sobre a transferência nebulosa 
da competência da Operação Integração da Justiça Federal de Jacarezinho 
para  a  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba,  a  subsequente  declinação  da 
competência  do  ex-Magistrado  para  a  23ª  Vara  Federal  de  Curitiba  e  a 
decretação  das  diversas  cautelares  objeto  da  Reclamação  32.081,  que 
provocaram reações pouco republicanas da Força-Tarefa da Lava Jato (docs. 
2 e 3).

Ademais,  a  defesa  se  compromete  a  manter  sob  estrito  sigilo  o 
material  que  venha  a  ser  disponibilizado,  bem  como  a  utilizar,  para  fins 
estritamente  processuais,  tão  somente  as  eventuais  mensagens  que 
evidenciem práticas impróprias na Integração semelhantes às desnudadas na 
Lava Jato. 

Consigne-se, por fim, que o presente pleito distingue-se dos demais 
dirigidos a Vossa Excelência no curso desta Reclamação, na medida em que, 
além de apontar a existência inquestionável de mensagens que desnudam 
práticas minimamente questionáveis de agentes públicos – em prejuízo não 
só  do  ora  Requerente,  mas  do  Estado  Democrático  de  Direito  –,  delimita 
especificamente os termos, as partes, o período e o contexto das conversas a 
serem disponibilizadas, todas vinculadas ao objeto da Operação Integração, o 
que afasta qualquer possibilidade de se vulnerarem direitos de terceiros não 
afetos ao caso.” (doc. eletrônico 975, fls. 2-3, grifo no original).

Requereu, ao final, o seguinte:
“Pelo exposto, é a presente para requerer, nos termos do v. acórdão 

proferido na Reclamação 32.081, que Vossa Excelência  autorize o acesso 
da defesa às mensagens acauteladas na Operação Spoofing (processo nº 
1017553-  96.2019.4.01.3400,  em  curso  na  10ª  Vara  Federal  do  Distrito 
Federal),  relacionadas  à  apuração  dos  fatos  abarcados  pela  Operação 
Integração, em todas as suas fases.”

É o relatório. Decido.
De saída, pontuo que a Segunda Turma do STF tem confirmado, por 

unanimidade,  as  decisões  de  minha  lavra  que  têm  indeferido  os  diversos 
pedidos de extensão já formulados nos autos desta Rcl 43.007/DF- ou em 
reclamações autônomas a mim distribuídas por prevenção -, como se viu, v.g.,  
no julgamento do agravo regimental  interposto no 11º pedido de extensão, 
requerido por Maurício Roberto de Carvalho Ferro, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO  EM 
RECLAMAÇÃO. DECISÃO  INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. 
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a 
reclamação  –  e,  mutatis  mutandis,  o  pedido  de  extensão  -  que  alegue 
contrariedade a decisões com efeitos  inter partes, proferidas em processos 
nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 

II  –  O  autor  da  presente  reclamação foi  o  único  beneficiado  pela 
decisão  de  natureza  subjetiva  indicada  como paradigma,  restando  claro  o 
caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a 
afastar a aplicação do art.  580 do Código de Processo Penal àqueles que 

pleiteiam a extensão de seus efeitos. 
III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, 

com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma 
apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.
Também na Rcl 45.762/DF-AgR, ajuizada por Eduardo Cosentino da 

Cunha, esta Segunda Turma, novamente em votação unânime, confirmou o 
indeferimento do pedido lá formulado para a extensão dos efeitos desta Rcl 
43.007/DF. Confira-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. 
OPERAÇÃO  SPOOFING.  RCL  43.007/DF.  AMPLA  DEFESA  E 
CONTRADITÓRIO.  NÃO  VIOLAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL A QUE  SE 
NEGA PROVIMENTO. 

I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no 
sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos 
réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não 
haja  diligências  em  curso  que  possam  ser  prejudicadas,  nos  termos  da 
Súmula Vinculante 14 do STF. 

II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em 
um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como 
parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, 
indicando,  como  decisão  paradigma,  a  reclamação  ajuizada  por  terceiro, 
mostra-se  manifestamente  incabível,  uma  vez  que  não  se  pode  buscar 
prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza 
subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 

III- Não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por 
sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos 
em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem 
efeitos erga omnes. 

IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos 
encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi 
nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam 
cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em 
processos penais ou em cadernos investigatórios. 

V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
O mesmo se viu no julgamento da Rcl 46.630/DF-AgR, desta feita, 

proposta por João Vaccari Neto, cuja a ementa foi assim vazada:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO.  RECLAMAÇÃO 

43.007/DF  INDICADA COMO  PARADIGMA.  DECISÃO  INTER  PARTES E 
SEM  EFEITO  VINCULANTE.  AUSÊNCIA  DE  ADERÊNCIA  ESTRITA  AO 
PARADIGMA  INDICADO.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a 
reclamação que alegue contrariedade a decisões  com efeitos  inter  partes, 
proferidas  em  processos  nos  quais  o  postulante  não  integrou  a  relação 
processual antecedente. 

II – Exige-se que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o 
aresto  ou  súmula  tidos  por  desrespeitados.  Desse  modo,  os  atos 
questionados  em  qualquer  reclamação,  nos  casos  em  que  se  sustenta 
desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se 
ajustar,  com  exatidão  e  pertinência,  aos  julgamentos  invocados  como 
paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a 
verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal  impugnada em 
relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 

III - Muito embora o agravante aduza não buscar a extensão, para si, 
dos  efeitos  da  decisão  proferida  na  Rcl  43.007/DF,  observa-se  que  o 
fundamento do seu pedido está vinculado in totum à apontada ação, tanto que 
distribuídos os autos por prevenção a este relator. 

IV- É perfeitamente possível ao reclamante postular o que entender 
de direito em qualquer instância do Poder Judiciário, inclusive, se for o caso, 
indicando como afrontado o comando da Súmula Vinculante 14. Contudo, o 
pedido e a causa de pedir desta ação estão fundamentados na supracitada 
reclamação  e,  assim  sendo,  mostra-se  descabida  a  pretensão,  ao  menos 
pelos  contornos  dados  pelo  reclamante  ao  buscar  o  acesso  ao  material 
apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, 
abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara 
Federal Criminal de Brasília. 

V - Não se pode admitir a utilização da reclamação como sucedâneo 
recursal, sendo necessário, assim, o exaurimento dos recursos cabíveis nas 
instâncias ordinárias, sob risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, 
com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes. 

VI - Observa-se, ainda, que o reclamante sequer figurou como parte 
nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, 
nos  autos  da  Ação  Penal  em  trâmite  na  10ª  Vara  da  Justiça  Federal  de 
Brasília. 

VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
Pois  bem.  Examinada  a  questão  ora  exposta,  em  que  pesem  os 

argumentos  jurídicos  indicados  pelo  requerente,  constato  que  a  pretensão 
veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, 
quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na 
Ação  Penal  1015706-59.2019.4.01.3400,  em  trâmite  na  10ª  Vara  Federal 
Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Como tenho destacado em diversas oportunidades, essa Rcl 43.007/
DF  foi  proposta  contra  decisões  proferidas  no  âmbito  da  Ação  Penal 
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5063130-17.2016.4.04.7000,  envolvendo  o  Acordo  de  Leniência 
5020175-34.2017.4.04.7000,  celebrado  pela  Odebrech,  até  então  em 
tramitação  no  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  Criminal  de  Curitiba.  Segundo o 
reclamante,  tais  decisões  estariam  contrariando  a  autoridade  do  STF  por 
limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele 
processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-
AgR-AgR-ED-AgR,  de  relatoria  do  Ministro  Edson  Fachin,  da  qual  fui 
designado redator para o acórdão. 

Por essa razão foi que concedi, quanto ao reclamante, o seu acesso 
às mencionadas provas, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional 
de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada 
Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no supracitado acordo de leniência.

Assim, muito embora se reconheça o que decidido nos autos da Rcl 
32.081/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, penso que o comando ali 
emanado contém uma condição suspensiva, pois reconhecida a possibilidade 
de acesso direto às mensagens desde que assim autorizado por este relator. 

Contudo,  como já  afirmei,  a  decisão indicada como paradigma no 
presente pleito, a rigor, possui índole subjetiva, por se relacionar à Rcl 33.543/
PR-AgR-AgR-ED-AgR, na qual o ora requerente não figurou como parte. Daí 
porque,  com  a  devida  vênia,  o  acesso  direto do  requerente  ao  material 
arrecadado  em  poder  dos  hackers –  ainda  que  delimitado 
cronologicamente e com os critérios de pesquisa indicados – mostra-se 
incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma 
decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes  estranhas à 
relação processual paradigma. 

Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento 
de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - 
por  sujeito  que  não integrou  a relação jurídica  processual  paradigma,  nos 
casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, 
sem efeitos erga omnes.

Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 

AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 
4.425/DF  E  RE 870.947-RG/SE.  AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE 
NÃO  FIGURA  NA  RELAÇÃO  JURÍDICA  PROCESSUAL  PARADIGMA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA  RECLAMAÇÃO  COMO 
SUCEDÂNEO  RECURSAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 

I  –  Não  se  admite  a  reclamação  na  hipótese  de  ausência  de 
identidade  material  entre  os  fundamentos  do  ato  reclamado  e  o  que  foi 
efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 

II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento 
de  alcance  subjetivo,  sem  eficácia  geral  e  vinculante,  somente  são 
legitimadas,  ao  manejo  da  reclamação,  as  partes  que compuseram a 
relação  processual  do  acórdão  paradigma,  circunstância  que  não  se 
verifica na espécie. 

III  –  É  inadmissível  a  utilização  de  reclamação  como  sucedâneo 
recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/
MG, de minha relatoria, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA 
À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE 
SUBJETIVA EM  QUE  NÃO  FIGUROU  COMO  PARTE  O  RECLAMANTE. 
AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES.  NÃO CABIMENTO.  O acórdão 
paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de 
eficácia  erga  omnes,  em  que  não  figurou  como  parte  o  reclamante, 
motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, 
I,  l  ,  da  Constituição da  República.  Agravo  regimental  conhecido  e  não 
provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)

“RECLAMAÇÃO  –  ALEGADO  DESRESPEITO  A  DECISÕES 
PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE 
ÍNDOLE  SUBJETIVA,  VERSANDO  CASOS  CONCRETOS  NOS  QUAIS  A 
PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – 
INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO 
COMO  SUCEDÂNEO  DE  AÇÃO  RESCISÓRIA,  DE  RECURSOS  OU  DE 
AÇÕES  JUDICIAIS  EM  GERAL  –  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  DE 
RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - 
Não  se  revela  admissível  a  reclamação  quando  invocado,  como 
paradigma,  julgamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  proferido  em 
processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte 
reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não 
cabe  reclamação  quando  utilizada  com  o  objetivo  de  fazer  prevalecer  a 
jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos 
do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto 
se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no 
qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O 
remédio  constitucional  da  reclamação  não  pode  ser  utilizado  como  um 
(inadmissível) atalho processual destinado a permitir,  por razões de caráter 
meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do 
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente 
vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta 
Política  (RTJ  134/1033),  não  se  qualifica  como  sucedâneo  recursal  nem 
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, 
eis  que  tal  finalidade  revela-se  estranha  à  destinação  constitucional 

subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—
AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).

Como também já assentei em pedidos similares, o deferimento das 
pleiteadas extensões decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do 
Código de Processo Penal, litteris:

“Art.  580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso 
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

Vê-se,  pois,  ser  preciso,  primeiro,  que  tenha  havido  concurso  de 
agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos 
réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

Com efeito,  salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor 
desta Rcl  43.007/DF, por ser ele – particularmente –  o único beneficiado 
pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da 
Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).

Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco 
a  regra  de  que,  para  toda  e  qualquer  pretensão  aduzida  por  terceiros, 
relativamente ao comando emanado nesta reclamação, deverá haver a estrita 
comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo 
que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 

Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, 
com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma 
apontado pelo peticionante. Em outras palavras, o requerente deveria ser alvo 
de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do 
Acordo  de  Leniência  5020175-34.2017.4.04.7000,  em curso,  até  então,  na 
Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado 
deveria beneficiá-lo, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu 
por qualquer dos ângulos que se observe.

Assim,  com a devida vênia,  não se pode formular  tais  pretensões 
diretamente a este relator, sob pena de ocorrência de supressão de instância, 
pois  amparadas  em ação  reclamatória  que  sempre  esteve  circunscrita  às 
mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor desta Rcl 43.007/DF, e 
não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os 
motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução 
de  procedimentos  investigatórios,  seja,  ainda,  para  atender  a  razões  de 
interesse pessoal, coletivo ou institucional. 

Por outro lado, como já consignei em outras oportunidades, é cabível 
o acesso aos diálogos nos quais o requerente seja  nominalmente citado, 
desde  que  tais  documentos  não  estejam  cobertos  pelo  sigilo,  e  que 
possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em 
cadernos investigatórios.

Sim,  porque  a  Constituição  Federal  garante  a  todos  o  direito  de 
receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse 
coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção 
de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de  situações  de  interesse  pessoal,  independentemente  do  pagamento  de 
taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).

Pois  bem.  À  vista  do  que  consta  da  petição,  entendo  que  os 
documentos públicos indicados pelo requerente, em laço de conexão com as 
mensagens  trazidas  à lume nesta  reclamação,  podem,  em tese,  contribuir 
para o exercício de sua ampla defesa em eventuais procedimentos aos quais 
responde.

Isso posto, defiro em parte o pedido formulado, a fim de autorizar a 
extração de cópia dos elementos de prova que não estejam sob sigilo nesta 
reclamação  Rcl  43.007/DF,  em  que  contidas  mensagens  eletrônicas  que 
fazem menção (nominal) expressa ao requerente, ou a operações e feitos 
nos  quais  ele  tenha  sido  envolvido,  nos  termos  do  art.  5º,  XXXIV,  b,  da 
Constituição Federal. 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 46.378 (511)
ORIGEM : 46378 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : RODRIGO TACLA DURAN
ADV.(A/S) : FLAVIA TACLA DURAN (206732/SP)

Trata-se  de  pedido  formulado  nos  autos  desta  reclamação  por 
Rodrigo Tacla Duran, no qual requer o pedido de extensão “dos efeitos do 
acórdão a ser publicado nos autos da Reclamação 46.378/PR, com base nas 
razões de fato e de direito a seguir expostas.” Após fazer longa digressão 
sobre  os  fatos  examinados  no  julgamento  da  presente  reclamação,  o 
peticionante afirma o seguinte: 

“[...] 15. - Pois bem, feito o devido retrospecto fático, necessário se 
faz a análise de Vossa Excelência para reconhecer a absoluta e incontroversa 
equiparação idêntica dos fatos jurídico-processuais verificadas nas medidas 
assecuratórias  5050758-36.2016.4.04.7000/PR  e 
5020607-19.2018.4.04.7000/PR, objeto específico desta Reclamação, com os 
processos  e  procedimentos  de  números  5035144-88.2016.4.04.7000/PR 
(Busca  e  Apreensão/Pedido  de  Prisão),  5048976-28.2015.4.04.7000/PR 
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(Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Dados),  5018184-86.2018.4.04.7000/PR 
(Ação Penal), e 5019961-43.2017.4.04.7000/PR (Ação Penal), vinculados ao 
ora  Requerente,  instrumentais  e  também  entrelaçados  e  acessoriamente 
vinculados  à  instrução  processual  das  Ações  Penais  5046512- 
94.2016.4.04.7000/PR (Triplex  do  Guarujá),  5021365-32.2017.4.04.7000/PR 
(Sítio de Atibaia),  5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 
5044305-83.2020.4.04.7000/PR  (doações  ao  Instituto  Lula),  conforme 
reconhecimento  da  própria  Autoridade  reclamada,  em  suas  informações 
prestadas no bojo desta Reclamação.  (doc. eletrônico 871, fls. 4-12, grifos no 
original) 

16. - Isto porque, a autoridade reclamada, incompetente, da 13ª Vara 
Federal  Criminal  da  Seção  Judiciaria  de  Curitiba-PR,  mantém a  afronta  a 
ordem  desta  Egrégia  Corte  Suprema,  conforme  as  informações  prestadas 
nesta reclamação (peca_14_Rcl_46378 e peca_18_Rcl_46378), deixando de 
declinar  a  competência  dos  seguintes  feitos  instrumentais,  relativos  ao 
Reclamante, vejamos:

1.1 Os processos a seguir listados ou já foram declinados conforme 
indicado, ou permanecerão sob a competência deste juízo, vez que não se 
referem exclusivamente à presente ação penal ou a fatos associados ao ex-
Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, mas destinam-se à instrução de 
diversos  outros  feitos  que  ainda  tramitam  perante  a  13ª  Vara  Federal  de 
Curitiba.

[...]
17.  -  Em  seguida  a  autoridade  reclamada,  lista  uma  série  de 

processos instrumentais das Ações Penais 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR 
(Triplex  do  Guarujá),  5021365-  32.2017.4.04.7000/PR  (Sítio  de  Atibaia), 
5063130-17.2018.4.04.7000/PR  (sede  do  Instituto  Lula)  e 
5044305-83.2020.4.04.7000/PR  (doações  ao  Instituto  Lula),  que  deixa 
declinar a competência, descumprindo o decisum desta Suprema Corte, entre 
os quais constam os seguintes relativos ao Reclamante:

46) 5035144-88.2016.4.04.7000;
48) 5054787-95.2017.4.04.70002;
77) 5071379-25.2014.4.04.7000;
86) 5019961-43.2017.4.04.7000
[...]
28. - Nesse contexto amplo e, como visto, enraizado genericamente 

pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Paciente foi alvo da 36ª 
fase da Operação Lava Jato – 10/11/2016 -,  intitulado como advogado da 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. (“CNO”) entre os anos de 2011 e 2016, 
do já conhecido Departamento de Operações Estruturadas daquela empresa.

29. - Diante de tais investigações, fora possível verificar a instauração 
dos  mais  diversos  processos  e  procedimentos  – inclusive  internacionais  – 
dentre os quais destacam-se os de números 5035144-88.2016.4.04.7000/PR 
(Busca  e  Apreensão/Pedido  de  Prisão),  5048976-28.2015.4.04.7000/PR 
(Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Dados),  5018184-86.2018.4.04.7000/PR 
(Ação Penal),  e  5019961- 43.2017.4.04.7000/PR (Ação  Penal),  vinculados, 
em breve síntese, a:

i.) Ação Penal nº 5018184-86.2018.4.04.7000/PR que diz respeito a 
suposta  prática  de  crimes  de  corrupção  e lavagem de  dinheiro  cometidos 
entre 2011 e 2014 no interesse de contrato firmado pelo consórcio Pipe Rack 
para  execução  de  obras  no  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro  – 
Comperj, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras.

Destaca-se,  Ação Penal  esta desmembrada da principal,  qual  seja 
Ação Penal nº 5054787-95.2017.4.04.7000/PR (DOC. 02);

ii.) Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR que diz respeito a 
suposta prática de  crimes de  lavagem de capitais  mediante a contratação 
fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente, portanto, 
sem  qualquer  mínimo  vínculo  com  a  Petrobras;  Destaca-se,  Ação  Penal 
distribuída por dependência a Ação Penal nº 5049557-14.2013.4.04.7000/PR 
(DOC. 03);

iii.) Medida Assecuratória nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e 
Apreensão/Pedido de Prisão), originalmente oriunda do Inquérito Policial nº. 
5071379-25.2014.4.04.7000  /PR,  que  determinou  o  bloqueio  de  bens  e 
valores  do  Requerente,  bem  como  decretou  sua  prisão  preventiva,  por 
suposta prática de  crimes de  lavagem de capitais  mediante a contratação 
fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente (DOC. 04); 
e

iv.)  Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Danos  nº  5048976- 
28.2015.4.04.7000/PR, caracterizado pelo sigilo absoluto processual, oriundo 
do Inquérito Policial nº. 5053744- 31.2014.4.04.7000/PR (DOC. 05 – Extrato 
site);

30. - Portanto, nota-se que o objeto dos retromencionados processos 
se  mostram  completamente  genéricos  ao  contexto  investigativo  da 
denominada Operação Lava Jato – qual seja atos criminoso praticados em 
detrimento da Petrobras –, contudo mostram-se estritamente enraizados como 
processos  instrutórios  às  Ações  Penais  5046512-94.2016.4.04.7000/PR 
(Triplex  do  Guarujá),  5021365-  32.2017.4.04.7000/PR  (Sítio  de  Atibaia), 
5063130-17.2018.4.04.7000/PR  (sede  do  Instituto  Lula)  e 
5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula).

[...]
36. - Sendo assim, é indispensável que se estenda a determinação 

contida  nesta  Reclamação  46.378  a  todos  os  atos  processuais  decisórios 
proferidos  pelo  D.  Juízo  Reclamado  da  13ª  VF/PR  enquanto  autoridade 
incompetente,  a fim de que sejam reconhecidas a incompetência do Juízo 

Reclamado  também  nas  ações  5035144-  88.2016.4.04.7000/PR  (Busca  e 
Apreensão/Pedido  de  Prisão),  5048976-  28.2015.4.04.7000/PR  (Pedido  de 
Quebra de Sigilo de Dados), 5018184- 86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 
5019961-43.2017.4.04.7000/PR  (Ação  Penal)  movidas  em  face  do 
Requerente, e, consequentemente, o reconhecimento das nulidades de todos 
os atos processuais praticados pelo Juízo incompetente.” (e-doc. 21 – sem os 
grifos do original) 

Na sequência, aduz:
“38.  -  Neste  paradigma,  portanto,  imperiosa  se  faz  a  análise 

especifica desta E. Turma no tocante à decisão que deferiu o cumprimento de 
diversas cautelares em face do Requerente – busca e apreensão /  prisão 
preventiva / bloqueio de bens e valores –, nos autos da Medida Assecuratória 
nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (doc. 04). 

39.  -  Conforme  depreende-se  neste  paradigma,  todo  o  enredo 
genérico e hipotético adotado pela autoridade ora Reclamada – 13ª VF/PR – 
para  atrair  sua  errônea  competência  teratológica  vincula-se,  sempre,  aos 
processos  originários  da  Operação  Lava  Jato,  quais  sejam, 
5083258-29.2014.4.04.7000,  5083376-05.2014.4.04.7000,  5083838- 
59.2014.4.04.7000,  5012331-04.2015.4.04.7000,  5083401- 
18.2014.4.04.7000,  5083360-51.2014.404.7000, 5083351- 89.2014.404.7000 
e  5036528-23.2015.4.04.7000,  5019727-  95.2016.4.04.7000, 
5047229-77.2014.404.7000,  5010479-  08.2016.4.04.7000  e  outros,  senão 
vejamos (doc. 04):

40. - Destaca-se, contexto inicial este construído exatamente sob os 
mesmos  moldes  para  as  Ações  Penais  5046512-94.2016.4.04.7000/PR 
(Triplex  do  Guarujá),  5021365-  32.2017.4.04.7000/PR  (Sítio  de  Atibaia), 
5063130-17.2018.4.04.7000/PR  (sede  do  Instituto  Lula)  e 
5044305-83.2020.4.04.7000/PR  (doações  ao  Instituto  Lula),  os  quais 
mostram-se  claros  e  incontroversos  ao  serem  reiterados  pelo  juízo  nas 
informações  prestadas  nesta  Reclamação  (peca_14_Rcl_46378  e 
peca_18_Rcl_46378).” (e-doc. 21 – sem os grifos do original)

Forte  nesses  argumentos,  ao  final,  o  peticionante  formula  os 
seguintes pedidos:

“(i) Ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requer-
se a concessão do pedido liminar, determinando-se a imediata suspensão dos 
processos  vinculados  ao  Requerente  na  origem,  até  julgamento  final  do 
presente pedido de extensão; 

 (ii) No mérito, requer-se a extensão dos efeitos da decisão colegiada 
proferida  na  presente  Reclamação  nº  46.378,  de  forma  a  ser  corrigida  a 
flagrante ilegalidade, concedendo-se ordem de habeas corpus de ofício, nos 
moldes do art.  654,  §2º do Código de Processo Penal,  para o fim de ser 
reconhecida a incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba para 
processar  e  julgar  as  Ações  nº  5035144-88.2016.4.04.7000/PR  (Busca  e 
Apreensão/Pedido  de  Prisão),  5048976-  28.2015.4.04.7000/PR  (Pedido  de 
Quebra de Sigilo de Dados), 5018184-86.2018.4.04.7000/PR (Ação Penal), e 
5019961-43.2017.4.04.7000/PR  (Ação  Penal),  bem  como  todos  os  demais 
feitos relacionados a elas, e consequentemente seja determinada a remessa 
ao Juízo competente; 

(iii) Por conseguinte, nos termos dos arts. 564, inciso I, e 573, §1º, 
ambos do Código de Processo Penal,  requer-se também seja declarada a 
nulidade de todos os atos praticados pelo incompetente 13º Juízo Federal de 
Curitiba. ” (e-doc. 21)

É o breve relatório. Decido.
Bem  examinados  os  autos,  rememoro  que  esta  reclamação  foi 

proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão proferida pelo  Juízo da 
13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da 
Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 

Segundo o reclamante, tal decisum estaria contrariando a autoridade 
do  Supremo Tribunal  Federal  -  consubstanciada  na  decisão  proferida  nos 
autos do Habeas Corpus 193.726/PR - porquanto manteve o bloqueio de bens 
do reclamante, além de ter selecionado, de maneira arbitrária, procedimentos 
vinculados às 4 (quatro) ações penais que deveriam ser remetidas à Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 

Feitos estes registros iniciais, verifico, inicialmente, que o deferimento 
da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do 
Código de Processo Penal, litteris:

“Art.  580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso 
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

Como se nota,  é  preciso,  primeiro,  que tenha havido concurso de 
agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos 
réus não esteja ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

No caso em exame, busca-se a extensão dos efeitos da decisão na 
qual a Segunda Turma determinou, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da 
Silva,  o pronto levantamento das constrições determinadas nos autos das 
Medidas  Assecuratórias  5050758-36.2016.4.04.7000/PR  e 
5020607-19.2018.4.04.7000/PR, assim como o envio à Seção Judiciária do 
Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às 
Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 
32.2017.4.04.7000/PR  (Sítio  de  Atibaia),  5063130-17.2018.4.04.7000/PR 
(sede  do  Instituto  Lula)  e  5044305-83.2020.4.04.7000/PR  (doações  ao 
Instituto Lula). 

Pois  bem.  Registre-se,  desde  logo,  que   os  parcos  documentos 
trazidos a lume não indicam que o peticionante tenha integrado as relações 
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processuais discriminadas supra, principais ou de caráter acessório, em que, 
repise-se,  o  ex-presidente  figurou como investigado  ou réu   (e-docs.  6/9; 
23/28 e 39). 

Mas não é só. Confrontando o objeto da decisão paradigma objeto 
desta  reclamação  com  os  fatos  e  processos  delimitados  no  pedido  de 
extensão, não verifico entrelaçamento instrumental suficiente com as ações 
penais  movidas  contra  o  peticionante.  Veja-se,  a  propósito,  os 
esclarecimentos prestados pelo próprio requerente no que concerne ao objeto 
das ações penais e medidas cautelares em que recai o pedido de extensão:

“[...]  i.)  Ação  Penal  nº  5018184-86.2018.4.04.7000/PR  que  diz 
respeito  a  suposta  prática  de  crimes  de  corrupção  e  lavagem de  dinheiro 
cometidos entre 2011 e 2014 no interesse de contrato firmado pelo consórcio 
Pipe Rack para execução de  obras no  Complexo  Petroquímico do  Rio de 
Janeiro – Comperj, portanto, sem qualquer mínimo vínculo com a Petrobras. 
Destaca-se, Ação Penal esta desmembrada da principal, qual seja Ação Penal 
nº 5054787-95.2017.4.04.7000/PR (DOC. 02);

ii.) Ação Penal nº 5019961-43.2017.4.04.7000/PR que diz respeito a 
suposta prática de  crimes de  lavagem de capitais  mediante a contratação 
fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente, portanto, 
sem  qualquer  mínimo  vínculo  com  a  Petrobras;  Destaca-se,  Ação  Penal 
distribuída por dependência a Ação Penal nº 5049557-14.2013.4.04.7000/PR 
(DOC. 03);

iii.) Medida Assecuratória nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR (Busca e 
Apreensão/Pedido de Prisão), originalmente oriunda do Inquérito Policial nº. 
5071379-25.2014.4.04.7000  /PR,  que  determinou  o  bloqueio  de  bens  e 
valores  do  Requerente,  bem  como  decretou  sua  prisão  preventiva,  por 
suposta prática de  crimes de  lavagem de capitais  mediante a contratação 
fictícia entre a UTC ENGENHARIA S/A e empresas do Requerente (DOC. 04); 
e

iv.)  Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Danos  nº  5048976- 
28.2015.4.04.7000/PR, caracterizado pelo sigilo absoluto processual, oriundo 
do Inquérito Policial nº. 5053744- 31.2014.4.04.7000/PR (DOC. 05 – Extrato 
site);” (e-doc. 21)

Por outro lado, trago a lume fragmentos da decisão paradigma objeto 
desta reclamação (HC 193.726/PR-ED), que declarou a incompetência da 13ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento 
das citadas Ações Penais, além de reconhecer a nulidade dos atos decisórios, 
determinando,  em  seguida,  a  remessa  dos  respectivos  autos  à  Seção 
Judiciária do Distrito Federal:

“  [...]  Do  que  se  infere  da  narrativa  acusatória,  a  celebração 
fraudulenta de contratos entre a Petrobras S/A e o Grupo OAS, especialmente 
no tocante às obras da REPAR e da RNEST, contou com a participação do ora 
paciente, no exercício das funções de Presidente da República, o qual, em 
contrapartida,  teria  sido  beneficiado  com  os  bens  e  valores  descritos, 
submetidos  a  processo  de  ocultação  ou  distanciamento  de  suas  origens 
ilícitas. 

Tal participação, no entanto, se consubstanciaria na viabilização da 
nomeação e manutenção de diretores da Petrobras S/A que se ajustaram aos 
propósitos ilícitos do grupo criminoso organizado, e que atuaram diretamente 
nos  procedimentos  fraudulentos  de  contratação  por  parte  da  aludida 
sociedade de economia mista, em ajustes espúrios com o denominado ‘cartel 
de empreiteiras’. 

Ocorre que a conduta atribuída ao ora paciente, qual seja, viabilizar 
nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do 
grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do Governo Federal, não 
era restrita à Petrobras S/A, mas a extensa gama de órgãos públicos em que 
era  possível  o  alcance  dos  objetivos  políticos  e  financeiros  espúrios,  , 
conforme narra a própria incoativa sob análise”  

Como se nota, não há prima facie relação de instrumentalidade. Daí 
porque o  pleito ora formulado mostra-se incabível,  uma vez que, no caso 
concreto,  busca-se  prevalecer  a  autoridade  de  uma  decisão  proferida  em 
processo  de  natureza  subjetiva  a  partes  estranhas  à  relação  processual 
paradigma,  o  que  somente  é  admitido  quando  há  demonstração  absoluta 
quanto  à  existência  de  estrita  aderência  entre  os  julgados  invocados. 
Respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese.

De  todo  modo,  seria  inevitável  nova  incursão  no  arcabouço 
probatório, providência indevida no espectro de cognição limitada do pedido 
de  extensão.  Vale  dizer,  a  medida  buscada  demandaria,  pois,  prova 
documental exaustiva quando à pertinência da medida, o que, com a devida 
vênia, não é o caso.

Assim,  não  há  falar  em  afronta  ao  paradigma  invocado,  o  que 
inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos 
efeitos  da  reclamação  constitucional,  que  possui  requisitos  próprios  de 
cabimento,  somente  quando  observado  o  efetivo  descumprimento  ou 
inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema 
Corte. 

Naturalmente,  nada  impede  que  o  requerente  formule  a  sua 
pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para 
tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria, inclusive da própria 
reclamação,  se  for  o  caso,  distribuída,  contudo,  livremente,  e  não  por 
prevenção a este gabinete. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator 

EXTRADIÇÃO 1.692 (512)
ORIGEM : 1692 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : GOVERNO DA ESPANHA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EXTDO.(A/S) : SÉRGIO MUNÕZ BERLANGA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

  DECISÃO 
Trata-se de pedido de extradição executória, formulado pelo Governo 

da Espanha em face de SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA, com base no Tratado 
de  Extradição  celebrado  entre  os  respectivos  Estados  soberanos  e 
promulgado no Brasil pelo Decreto 99.340, de 22 de junho de 1990, a fim de 
submetê-lo,  naquele  país,  ao  cumprimento  de  pena  de  5  (cinco)  anos  de 
prisão, em razão de pesar contra si a condenação, transitada em julgado, por 
crime de homicídio doloso (art. 138 do Código de Penal espanhol).

Consta dos autos que:
“(...) no dia 16/03/2007, Sérgio Muñoz Berlanga, juntamente com seu 

primo  e  mediante  promessa  de  recompensa  no  valor  de  300  euros,  teria 
conduzido a vítima de Madri para um hotel na cidade de Vinaroz-Espanha, 
distante aproximadamente 500 km de Madri, onde teriam um quarto de hotel 
reservado para os dias 16 a 19 de março. Consta, ainda, que no dia 19 de 
março de 2007 a  vítima fez  uma ligação  para um familiar  na Colômbia e 
informou que estava com medo e que iriam matá-lo.

Em 28 de julho de 2008 o corpo da vítima foi encontrado, com sinais 
de morte violenta e parcialmente queimado. Consta que tanto a vítima quanto 
o autor realizavam atividades voltadas para o tráfico de drogas”.

Vale acrescentar que na PPE 996 (apensada a este feito principal), o 
Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal 
(INTERPOL)  representou  pela  prisão  preventiva  para  fins  de  extradição 
executória do ora extraditando. Na ocasião, os fatos a ele imputados foram 
discriminados da forma que segue (eDoc. 9, fls. 3-4 – PPE 996):

“(...)  no   dia  05/07/2021,  o  Escritório  da  INTERPOL  em  Madri, 
Espanha,  incluiu  na  Difusão  Vermelha  o  espanhol  SÉRGIO  MUÑOZ 
BERLANGA,  considerado  fugitivo  por  ter  sido  condenado  em  2018,  pela 
Justiça da Espanha, pelo crime de Homicídio, cometido no ano de 20008.

De  acordo  com  as  autoridades  espanholas,  SÉRGIO  MUÑOZ 
BERLANGA,  cometeu,  em  coautoria  com  seu  primo,  crime  de  homicídio 
mediante promessa de recompensa, que ocorreu no mês de março de 2007, 
na cidade de Vinaroz – Espanha.

Consta  que  no  dia  16/03/2007  SÉRGIO  MUÑOZ  BERLANGA, 
juntamente com seu primo e mediante promessa de recompensa no valor de 
300 euros,  teria  conduzido a vítima de Madri  para um hotel  na cidade de 
Vinaroz–Espanha,  distante aproximadamente 500km de Madri,  onde teriam 
um quarto de hotel reservado para os dias 16 a 19 de março. Consta, ainda, 
que no dia 19/03/2007 a vítima fez uma ligação para um familiar na Colômbia 
e informou que estava com muito medo e que iriam matá-lo.

Em 28/07/2008 o corpo da vítima foi encontrado, com sinais de morte 
violenta e parcialmente queimado. Consta que tanto a vítima quanto o autor 
realizavam atividade voltadas para o tráfico de drogas.

Em razão do crime de homicídio,  SÉRGIO MUÑOZ BERLANGA foi 
condenado  a  5  anos  de  prisão,  com  base  no  art.  138  do  Código  Penal 
Espanhol.

Sabe-se que  o foragido está preso no Brasil em razão de prática de 
crime diverso, qual seja, tráfico de drogas, estando atualmente no presídio de 
Itaí, no Estado de São Paulo.

Consta, assim, na Difusão Vermelha A 5864/7 2021 que: a) SÉRGIO 
MUÑOZ  encontra-se  foragido  em  razão  da  condenação  pelo  crime  de 
homicídio,  tendo  sido  condenado  a  pena  de  5  anos;  b)  a  condenação 
decretada pelo Seccion 1º de la Audiencia Provincial  de Castellon (Espanha) 
–  expedida em 18/04/2018,  pelo  Juiz.  Carlos  Dominguez Dominguez,  bem 
como ordem de prisão para execução da sentença, datada de 28/06/2021; e 
c) a Espanha dá garantias de que extradição será solicitada após a prisão do 
foragido,  em  conformidade  com  as  leis  nacionais  e  tratados  bilaterais  ou 
multilaterais aplicáveis (fls. 3-4).”

Decretei a prisão preventiva do extraditando em 30/7/2021 (eDoc. 8 – 
PPE 996),  tendo sido efetivada em 3/8/2021 (eDoc.  9,  fl.  29 – PPE 996), 
ocasião em que o extraditando já se encontrava recolhido na Penitenciária de 
Itaí/SP.

Em  seguida,  com atenção  ao  disposto  no  art.  211  do  Regimento 
interno desta CORTE, deleguei a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária 
do Estado de São Paulo a condução do interrogatório do extraditando (eDoc. 
3), devidamente realizado em 13/9/2021 (eDoc. 10).

Regularmente intimada,  a  Defensoria  Pública da União apresentou 
resposta escrita,  ressaltando,  inicialmente,  que o extraditando (a)  declarou 
que está preso no Brasil, cumprindo pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses 
pela  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas,  previsto  no  artigo  33  da  Lei  
11.343/2006,  em  virtude  de  sentença  proferida  pelo  Poder  Judiciário  do 
Estado de São Paulo; (b) tem uma filha de 16 (dezesseis) anos e um filho de  
14 (quatorze) anos, sendo que ambos nasceram na Espanha e vivem sob os 
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cuidados da mãe brasileira, de quem ele está divorciado há 11 (onze) anos; 
(c)  nunca  pediu  refúgio  nem  dupla  nacionalidade;  e  (d)  afirmou  que 
concorda em ser extraditado para a Espanha.

Concluiu  a  DPU  que,  diante  da  concordância  de  Sérgio  Muñoz 
Berlanga em ser extraditado, “não é dado à defesa técnica voltar-se contra o  
mérito do pedido”, nos termos do art. 87, da Lei 13.445/17, não vislumbrando 
“a existência de argumentos fáticos ou jurídicos que possam ser opostos ao 
pedido de extradição em tela” (eDoc. 24).

Instada  a  se  manifestar  (eDoc.  26),  a  Procuradoria-Geral  da 
República (PGR) opinou pelo deferimento do pedido formulado pelo Governo 
da  Espanha,  afirmando  estarem  presentes  todos  os  requisitos  legais.  O 
parecer ministerial foi assim ementado (eDoc. 28):

“DIREITO  INTERNACIONAL.  PEDIDO  DE  EXTRADIÇÃO 
EXECUTÓRIA.  EXTRADIÇÃO  VOLUNTÁRIA  –  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS  LEGAIS.  PARECER  PELA  HOMOLOGAÇÃO  DA 
DECLARAÇÃO  DE  CONSENTIMENTO  FORMALMENTE  MANIFESTADA 
PELO EXTRADITANDO PARA FINS DE IMEDIATA ENTREGA AO ESTADO 
REQUERENTE. ”

É o relatório. DECIDO.
A  entrega  voluntária  do  extraditando  ao  País  requerente  está 

disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:
“Art.  87.  O  extraditando  poderá  entregar-se  voluntariamente  ao 

Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por 
advogado  e  seja  advertido  de  que  tem  direito  ao  processo  judicial  de 
extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”

Esta  CORTE,  em  situações  análogas,  já  se  manifestou  pela 
possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, 
Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, 
Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, 
Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 

No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos 
para  o  deferimento  da  extradição  voluntária,  uma  vez  que  o  extraditando 
manifestou sua vontade mediante assistência da Defensoria Pública da União 
e declarou ciência dos seus direitos.

Conforme ressaltado pela DPU, em seu interrogatório (acessível no 
link:  http://web.trf3.jus.br/anexos/download/C1A2F2D11D),  o  extraditando 
afirmou expressamente que concorda em ser  extraditado para a Espanha, 
“para pagar o que devo lá e não ter nada pendente”.

Ademais,  verifico  presentes  os  requisitos  legais  exigidos  para  o 
deferimento da extradição:

Hipótese  constitucional  presente.  O presente  pleito  extradicional 
encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA que, em seu artigo 5º, inciso 
LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo 
extraditando, que é cidadão argentino.

Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma 
das  hipóteses  constitucionais  que  autoriza  a  extradição,  compete  a  esta 
CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as 
exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 
de maio de 2017) e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha, 
promulgado pelo Decreto 99.340/90. A resposta é afirmativa.

O  Governo  requerente  indicou  todos  os  fatos  subjacentes  à 
extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige 
para  análise  pelo  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext.  667-3,  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).

Com efeito,  o pedido foi  instruído com os documentos reclamados 
pelo art.  IX do Tratado bilateral  vigente entre as partes, verificando-se nos 
autos: a) original ou cópia autêntica da sentença condenatória, e certidão de 
que a mesma não foi totalmente cumprida e do tempo que faltou para seu 
cumprimento (eDoc.  1,  fls.  88-94);  b) cópias dos textos da lei  aplicados à 
espécie no Estado requerente, dos que fundamentem a competência deste, 
bem como das disposições legais relativas à prescrição da ação penal ou da 
condenação (eDoc. 1, fls. 49-56); c) dados ou antecedentes necessários para 
a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (eDoc. 1, fl. 16); e  d) 
pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos 
apresentados (eDoc. 1, fl.  6).  A documentação carreada aos autos fornece 
indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias 
dos fatos delituosos.

Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido 
quando  o  Estado  estrangeiro  requerente  se  fundamentar  em  tratado 
internacional  ou  quando,  inexistente  este,  prometer  reciprocidade  de 
tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
de  28/10/2015;  Ext  1.206/República  da  Polônia,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  DJe  de  3/11/2011;  Ext  1.120/República 
Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; 
e  Ext  1.122/Estado  de  Israel,  Rel.  Min.  CARLOS BRITTO,  Pleno,  DJe  de 
28/8/2009).  No  caso,  o  pedido  foi  formulado  com  base  em  Tratado  de 
Extradição existente entre as partes, conforme assinalado acima.

Competência do Estado estrangeiro. No caso, o Reino da Espanha 
foi o local onde ocorreram os fatos.

Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão 
emanados  de  juiz,  tribunal  ou  autoridade  competente  do  Estado 
estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição executória, 
com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha. Faz-se 

necessária  a  remessa  de  cópia  da  sentença  condenatória  expedida  por 
autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito, na espécie. 

Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no 
Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do 
pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, 
Ext 1.196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), 
pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a 
exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos 
atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação 
formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo 
ordenamento jurídico  doméstico  quanto pelo  sistema de  direito  positivo  do 
Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ 
de 29/3/1996, p. 9.343).

O processo  criminal  para  a apuração  dos  fatos  tramitou,  em solo 
espanhol, no Tribunal Provincial de Castellón – Seção nº 1, órgão competente 
para o processo e julgamento da causa, não havendo que se falar, pois, em 
Tribunal de exceção. 

O requisito da dupla tipicidade, por sua vez, encontra-se atendido. O 
extraditando  foi  condenado,  no  Estado  requerente,  pela  prática  do  delito 
tipificado no art. 138 do Código Penal espanhol, equivalente ao art. 121, § 2º 
do Código Penal Brasileiro (Homicídio).

Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. 
No Reino da Espanha, assim estabelecem os arts. 133 e 134 do Código Penal 
espanhol (eDoc. 1, fl. 49):

Artigo 133.
1.  As  penas  impostas  por  sentença  transitada  em  julgado 

prescrevem:
Após 30 anos, as de prisão mais de 20 anos.
Após 25 anos, as de prisão 15 anos ou mais sem ultrapassar os 20 

anos.
Após 20anos, as de inabilitação mais de, 10 anos e as da prisão mais 

de 10 e menos da 15 anos.
Após  15  anos,  as  de  inabilitação  mais  seis  anos  e  não  devem 

ultrapassar  os 10 anos,  e  as de prisão mais  de cinco anos e não devem 
ultrapassar os 10 anos.

Após 10 anos, as restantes penas graves.
Após cinco, as penas menos graves.
Após um ano, as penas leves. 
2. As penas impostas por crimes contra a humanidade, genocídio e 

por crimes contra as pessoas e bens protegidos em caso de conflito armado, 
exceto  os  punidos  nos  termos  do  artigo  614,  não  prescreverão  em  caso 
algum.

As  penas  impostas  por  crimes  de  terrorismo  não  prescrevem,  se 
causar a morte de uma pessoa.

Artigo 134.
1. O tempo de prescrição da pena será contado a partir da data da 

sentença transitada em julgado, ou da violação da sentença, caso esta tenha 
começado a ser cumprida.

2. O prazo de prescrição da pena será suspenso:
a) Durante o período de suspensão da ·execução da pena.
b)  Durante  o  cumprimento  de  outras  penas,  quando  aplicável  o 

disposto no artigo 75.
As penas impostas por sentença transitada em julgado, neste caso, 

prescrevem   após  5  (cinco)  anos  e  o  tempo  de  prescrição  da  pena  será 
contado  a  partir  da  data  da  sentença  transitada  em  julgado.  No  caso  a 
sentença transitou em julgado em 18/4/2018, razão pela qual  a prescrição 
somente ocorrerá em 18/4/2023. 

No Brasil, a prescrição é calculada em função da pena em concreto 
dos  delitos  (art.  110,  CP).  Em  vista  do  quantum final  da  pena,  o  prazo 
prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), não tendo transcorrido 
referido lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença.

Inclusive,  em  seu  parecer,  a  PGR  manifestou-se  nesse  mesmo 
sentido, nos seguintes termos (eDoc. 28, fl. 3):

“Preliminarmente, verifica-se que a pretensão executória estatal não 
se  encontra  prescrita  segundo a  lei  brasileira,  porquanto  o  extraditando  é 
procurado para cumprir uma pena de 5 anos de prisão e para a qual é previsto 
um prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III c/c 110 do Código Penal). No 
caso, a sentença condenatória transitou em julgado em 18 de abril de 2018, 
razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 17 de abril de 2030.

De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da 
legislação do Estado requerente, porquanto é previsto o prazo prescricional de 
5 anos (fl. 17). No caso a sentença transitou em julgado em 18 de abril de 
2018, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 18 de abril de 2023.”

Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das 
hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra.

Ausência  de  caráter  político  da  infração  atribuída  ao 
extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois 
anos  de  prisão.  Não  se  verifica  a  configuração  de  nenhuma  das 
circunstâncias  previstas  nos  incisos  do  art.  82  da  Lei  13.445/2017  e  no 
Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha, cuja presença impediria 
o deferimento da extradição solicitada.

Família brasileira. Consta dos autos que o extraditando afirmou que 
possui  uma filha de 16 (dezesseis) anos e um filho de 14 (quatorze) anos, 
ambos nascidos na Espanha, vivendo sob os cuidados da mãe brasileira, de 
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quem ele está divorciado há 11 (onze) anos. De qualquer forma,  nenhuma 
dessas circunstâncias teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do 
território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada 
no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:

“Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado 
ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que 
com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com 
a  vigente  Constituição  da  República,  pois,  em  tema  de  cooperação 
internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de 
vínculos conjugais  e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira 
não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.” (Ext 839, 
Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003,  Plenário,  DJ  de 
19/3/2004)

No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, 
DJ de 23/11/2007; Ext  804, Rel.  Min. CELSO DE MELLO, Plenário,  DJ de 
6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.

Do  tempo  máximo  do  cumprimento  de  pena. Por  oportuno, 
destaco meu entendimento referente a um dos compromissos que o Estado 
Requerente deve assumir para a efetiva entrega do extraditando pelo Brasil, 
consistente em comutar a pena corporal, perpétua ou de morte, ressalvados 
os casos em que a lei brasileira a permite (CF, art. 5º, XLVII) em pena privativa 
de liberdade, observando-se o limite máximo de cumprimento autorizado pela 
legislação brasileira.

Entendo que o art. 75 do Código Penal, na redação dada pela Lei 
13.964/19, é norma de natureza processual penal, notadamente disciplinando 
a execução da pena, sendo permitida sua aplicação imediata. Por essa razão, 
não se aplica, quanto à referida modificação, o princípio da irretroatividade da 
lei penal (art. 1º do CP e art. 5º,  incisos XXXIX e XL, da CF/88),  como já 
decidido por esta SUPREMA CORTE (Ext 1645, Relator(a): ALEXANDRE DE 
MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de  25/6/2021);  (Ext  1648,  Relator(a): 
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021); (Ext 1505, 
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021).

No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida na Ext 
1661 (Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/5/2021).

Por outro lado, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria (3x2), no 
julgamento  da  Ext  1652  (Rel.  Min.  ROSA WEBER,  j.  19/10/2021),  fixou 
entendimento de que os fatos incriminados que sejam investigados, anteriores 
a 24 de dezembro de 2019, impõem, para fins de extradição, o compromisso 
do Estado estrangeiro em estabelecer o cumprimento de pena máxima de 30 
anos para o extraditando, ocasião em que fiquei vencido quanto ao ponto, na 
companhia do Min. DIAS TOFFOLI, ressaltando que a matéria ainda não foi 
apreciada pelo Plenário da CORTE.

Dito isso, ressalvo meu entendimento pessoal e, em homenagem ao 
princípio da colegialidade, adoto o entendimento atual do Colegiado, ficando o 
Estado espanhol, neste caso, limitado ao tempo máximo de 30 (trinta) anos 
para o cumprimento da pena, uma vez que os fatos imputados ao extraditando 
ocorreram no ano de 2008 e, portanto, anteriormente à entrada em vigor da 
Lei 13.964/19. 

Diante  do  exposto,  HOMOLOGO  A  DECLARAÇÃO  DE 
CONSENTIMENTO  DE  SÉRGIO  MUÑOZ  BERLANGA,  ficando  a  entrega 
condicionada  (a) ao  juízo  discricionário do Presidente  da  República;  (b)  à 
formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 
da  Lei  13.445/2017  e  (c) à  conclusão  dos  processos  penais  a  que  o 
extraditando  eventualmente  responde  no  Brasil  ou  ao  cumprimento  das 
respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.

Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela 
via diplomática, o teor desta decisão. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO
IMPTE.(S) : MARCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA (14271/ES, 

106809/RJ, 322677/SP) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : DANIEL LEON BIALSKI (125000/SP)
ADV.(A/S) : JOAO BATISTA AUGUSTO JUNIOR (274839/SP)
ADV.(A/S) : BRUNO GARCIA BORRAGINE (298533/SP)
ADV.(A/S) : BRUNA LUPPI LEITE MORAES (358676/SP)
ADV.(A/S) : ANNA JULIA MENEZES RODRIGUES (339004/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio de 
Oliveira  Cabral  Santos  Filho  em face  de  acórdão  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  prolatado  no  RESP  1.786.891,  no  ponto  em  que  manteve  a 
competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba 
para  o  processamento  e  julgamento  da  Ação  Penal  n. 
5063271-36.2016.4.04.7000. 

Narram os impetrantes que: a) o paciente responde a único processo 
criminal perante o Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba/PR,  no qual fora 
condenado  à  pena  de  14  anos  e  2  meses  de  reclusão,  confirmada  pelo 
Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região;  b)  contra  essa  condenação,  há 
recurso  interposto  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pendente  de 
julgamento; c) no curso da referida ação penal, a incompetência do juízo foi 
impugnada por intermédio de todas as vias e recursos adequados, tendo sido 
mantida, ao final, pelo presente ato coator. 

Em suas razões, sustenta a incompetência do Juízo paranaense para 
processar  e  julgar  a  causa,  porquanto  os  fatos  criminosos  “se  deram em 
razão de sua condição de Governador do Estado do Rio de Janeiro e por  
supostos  atos  de  ofício  omitidos  ou  praticados  em  favor  da  empreiteira  
[Andrade Gutierrez] em licitações e contratos com o Estado do Rio de Janeiro,  
contexto  que  se  distancia  das  acusações  de  conluio  entre  um  cartel  de 
empreiteiras e diretores da PETROBRAS”.

Assinala, para tanto, que:
“2.13. Com efeito, apesar da menção ao contrato envolvendo obra de 

terraplanagem  do  COMPERJ  (Petroquímica  do  Rio  de  Janeiro),  inexiste 
vinculação do Paciente na indicação do executivo Paulo Roberto Costa, na 
Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRÁS,  ou  qualquer  outro  cargo  da 
empresa, informação corroborada pelo próprio Colaborador. Além da certeza 
de que como Governador  do Estado  do  Rio de  Janeiro  o  PACIENTE não 
possuía qualquer ingerência ou atribuição nas decisões da empresa. 

2.14. A mera menção ao pagamento de vantagens indevidas a uma 
organização  criminosa  sediada  no  Rio  de  Janeiro,  pelo  executivo  de 
empreiteira, no caso, Andrade Gutierrez, como sublinhado pelo Exmo. Min. 
Fachin, não é elemento idôneo de fixação da competência.

2.15. Nessa ordem de ideias, inexiste competência pela prevenção 
junto à 13ª. Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, para o processo e 
julgamento  do  Paciente,  pois  padece  dos  mesmos  defeitos  alinhados  por 
Vossa Excelência Ministro, ao reconhecer a incompetência daquele juízo no 
processo envolvendo o ex-presidente Lula”. 

Invoca  depoimentos  prestados  por  colaboradores  e  trechos  da 
sentença condenatória (reproduzidos às fls. 13-17 do e.Doc. 1) para reforçar a 
tese da incompetência do Juízo. 

Sumaria  que  “os  delitos  imputados  teriam  ocorrido  em razão  das 
obras que a empresa ANDRADE GUTIERREZ tinha contratado com o Estado  
do Rio de Janeiro e  não com a PETROBRAS, onde o Paciente não tinha  
nenhuma  ingerência”.  Em  reforço,  destaca  trecho  da  sentença  no  qual  o 
colaborador  Alberto  Quintaes,  Superintendente  da  empreiteira  no  Rio  de 
Janeiro, admite a existência de “longo acordo de propinas referentes a obras  
do Estado do Rio de Janeiro”, no qual se enquadrariam os fatos em apreço.

À luz  do  entendimento  consolidado  na  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal Federal, os impetrantes postulam: 

“(i) seja concedida monocraticamente a pleiteada Ordem de Habeas 
Corpus a fim de reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal 
de  Curitiba  para  processamento  e  julgamento  da  Ação  Penal  n. 
5063271-36.2016.4.04.7000,  e  por  consequência,  a  declaração  de 
nulidade de todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia, 
em  consonância  com o  artigo  192,  do  Regimento  Interno  deste  Supremo 
Tribunal; 

(ii) alternativamente, seja o feito levado ao julgamento colegiado para 
o fim de conceder Ordem de Habeas Corpus e reconhecer a incompetência 
do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento e julgamento da 
Ação Penal n. 5063271-36.2016.4.04.7000, com a declaração de nulidade de 
todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia”.

Foram  prestadas  informações  pelo  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de 
Curitiba (e.Doc. 13). 

Em  manifestação,  a  Procuradoria-Geral  da  República  opina  pela 
denegação da ordem (e.Doc. 15).

É o relatório. Decido.
2.  A impetração  aponta  como  ato  coator  acórdão  proferido  pela 

Quinta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  de  agravo 
regimental  interposto  contra  decisão  monocrática  proferida  no  REsp  n. 
1.786.891/PR,  havendo  pronunciamento  de  mérito  acerca  do  alegado 
constrangimento  ilegal  apto  a  devolver  ao  Supremo  Tribunal  Federal  o 
conhecimento do tema, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal.

Preenchidos  os  pressupostos  de  cabimento  e  cognoscibilidade  da 
impetração, cumpre delimitar o objeto da impetração, circunscrito à alegação 
de incompetência  da 13ª  Vara Federal  da Subseção Judiciária  de Curitiba 
para processar e julgar os fatos delituosos atribuídos ao paciente, em razão 
da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados em detrimento 
da  Petrobras  para  os  quais  firmou-se  a  prevenção  do  aludido  juízo  no 
contexto da denominada “Operação Lava Jato”.

Considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da 
aludida  operação,  os  diversos  questionamentos  acerca  da  aglutinação  de 
feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba 
culminaram  no  julgamento  do  HC 193.726  AgR,  finalizado  em  15.4.2021, 
ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza 
relativa  da  aludida  causa  de  modificação  de  competência,  exigindo-se, 
portanto,  tempestiva  impugnação,  sob pena de preclusão.  Concluiu,  ainda, 
que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação 
Lava  Jato”,  é  circunscrita  apenas  aos  delitos  praticados  em detrimento da 
Petrobras S/A.
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Confira-se:
Ementa:  HABEAS  CORPUS.  COMPETÊNCIA.  CONEXÃO  NÃO 

VERIFICADA.  AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.  OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
JUIZ  NATURAL  CONFIGURADA.  NULIDADE  DOS  ATOS  DECISÓRIOS. 
ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes 
à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
por  ocasião  do  julgamento  de  questão  de  ordem suscitada  no  INQ 4.130 
(23.9.2015),  assentou  que  (i)  “[A]  colaboração  premiada,  como  meio  de 
obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou 
de  concentração  de  competência”;  e  que,  quando  ausente  prática  delitiva 
atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não 
estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele 
Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal 
de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-
partidários, à revelia das regras de competência”.

2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos 
autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa 
denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado 
na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta 
dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras 
S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal  da Subseção Judiciária de 
Curitiba.

3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da 
PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação 
perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de 
termos  de  depoimento  prestados  em  acordo  de  colaboração  premiada 
contendo  a  narrativa  de  fatos  supostamente  ofensivos  a  bens  jurídicos 
tutelados  pela  legislação  penal  eleitoral  deve  se  dar  em  favor  da  Justiça 
Eleitoral.  O  mesmo  entendimento  foi  adotado  de  forma  majoritária  pelo 
Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  14.3.2019,  por  ocasião  do 
julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.

4.  Em  nova  delimitação  da  competência  da  13ª  Vara  Federal  da 
Subseção Judiciária  de Curitiba,  por  ocasião do julgamento da PET 8.090 
AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 
assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, 
subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência 
por conexão daquele Juízo.

5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de 
forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.

6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao 
paciente  não  foram  diretamente  direcionadas  a  contratos  específicos 
celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo 
com  os  já  estudados  precedentes  do  Plenário  e  da  Segunda  Turma  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  permite  a  conclusão  pela  não  configuração  da 
conexão  que autorizaria,  no  caso  concreto,  a  modificação da  competência 
jurisdicional.

7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas 
praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas 
nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª 
Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba,  tornando-se  imperiosa  a 
extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de 
Processo Penal.

8.  Agravo  regimental  desprovido.  (HC  193726  AgR,  de  minha 
relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021)

O  contexto  fático  subjacente  à  pretensão  deduzida  na  presente 
impetração, no entanto, é diverso daquele que culminou na prolação do citado 
precedente, não havendo mácula ao princípio do juiz natural no processo e 
julgamento da ação penal deflagrada perante a 13ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba em desfavor do paciente.

Nada obstante  a  argumentação  defensiva,  no  sentido  de  que  “os 
fatos criminosos imputados ao Paciente se deram em razão de sua condição 
de Governador do Estado do Rio de Janeiro e por supostos atos de ofício  
omitidos ou praticados em favor da empreiteira em licitações e contratos com 
o Estado do Rio de Janeiro,  contexto que se distancia  das acusações de  
conluio entre um cartel de empreiteiras e diretores da PETROBRAS” (Doc. 1, 
fl.  13),  a  análise  da  denúncia  ofertada  em  desfavor  do  paciente  revela 
realidade fática distinta.

Com efeito, a despeito do cargo ocupado pelo paciente à época dos 
fatos,  o  qual  chefiava  o Poder  Executivo  do Estado  do  Rio  de  Janeiro,  é 
inegável que os ilícitos narrados na denúncia tiveram como vítima direta a 
Petrobras  S/A,  tendo  o  órgão  acusatório  descrito  de  forma  adequada  às 
garantias processuais penais a sua participação nas práticas delitivas:

“III – DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (FATOS 01 E 02):
No  dia  20/12/2007  foi  iniciado  procedimento  licitatório  pela 

PETROBRAS  visando  à  execução  de  serviços  de  terraplanagem  do 
COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – RJ), obra vinculada à 
Diretoria  de  Abastecimento  da  companhia,  então  comandada  por  PAULO 
ROBERTO COSTA.

Após o certame, em 28/03/2008, o CONSÓRCIO TERRAPLANAGEM 
COMPERJ,  constituído  pelas  empresas  ANDRADE  GUTIERREZ, 
ODEBRECHT  e  QUEIROZ  GALVÃO,  celebrou  o  contrato  ICJ  nº 
0800.0040907.08.2  com a  PETROBRAS,  tendo  por  objeto  a  execução  de 
serviços  de  terraplanagem,  drenagem  e  construção  de  anel  viário  do 
COMPERJ, no valor original de R$ 819.800.000,00.

Nesse período da  licitação e  contratação,  ou seja,  a  partir  de 
2007, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do qual 
SERGIO CABRAL é filiado, apoiava a manutenção de PAULO ROBERTO 
COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, dividindo com o 
Partido  Progressista  (PP)  os  valores  oriundos  do  esquema  de 
arrecadação partidária de propinas que vigorou na companhia.

Nesse contexto, foi realizada uma reunião, em data não precisada, 
possivelmente entre 13 de março de 2008 e 19 de agosto de 2008, no Palácio 
do Guanabara, com o então Governador do Rio de Janeiro SERGIO CABRAL, 
político influente do PMDB, e os executivos ROGÉRIO NORA e ALBERTO 
QUINTAES, Presidente e Superintendente Comercial da Andrade Gutierrez à 
época dos fatos, respectivamente.

Neste  encontro,  que  tratava  de  acertos  de  propinas  atrasadas  da 
ANDRADE GUTIERREZ em razão de contratos celebrados pela empresa com 
o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  SÉRGIO  CABRAL  relatou  que  havia 
combinado  com PAULO ROBERTO  COSTA um percentual  de  propina 
também a ser paga pela ANDRADE GUTIERREZ em relação ao contrato 
de terraplanagem do COMPERJ (PETROBRAS), no percentual de 1% (um 
por cento) da participação da empresa no consórcio. Neste momento, 
SERGIO CABRAL solicitou a vantagem indevida para ROGÉRIO NORA, 
tendo  este,  por  sugestão  do  próprio  então  Governador  do  Estado, 
informado que trataria do assunto com PAULO ROBERTO COSTA.

Assim,  passados  alguns  dias,  ROGÉRIO  NORA se  reuniu  com 
PAULO ROBERTO COSTA na sede da PETROBRAS, ocasião em que o 
Diretor de Abastecimento da companhia confirmou que havia tratado do 
assunto COMPERJ com SÉRGIO CABRAL e deu o sinal  verde para a 
ANDRADE GUTIERREZ efetuar o pagamento da propina.

Após a confirmação de PAULO ROBERTO COSTA, ROGÉRIO NORA 
se  reuniu  com  CLOVIS  PRIMO,  então  diretor  executivo  da  ANDRADE 
GUTIERREZ, e ambos decidiram atender a solicitação de SÉRGIO CABRAL, 
objeto de ratificação por PAULO ROBERTO COSTA.

Designado  novo  encontro  no  Palácio  da  Guanabara,  ROGÉRIO 
NORA,  acompanhado  de  ALBERTO  QUINTAES,  e  com  a  anuência  de 
CLOVIS  PRIMO,  ofereceu  e  prometeu  vantagens  indevidas  a  SÉRGIO 
CABRAL, no importe de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil 
reais), com a anuência de PAULO ROBERTO COSTA, o qual gestionava o 
esquema  partidário  de  corrupção  no  âmbito  da  Diretoria  de 
Abastecimento da Petrobras.

SERGIO  CABRAL  aceitou  a  promessa  de  pagamento  de 
vantagens indevidas e repassou o assunto a WILSON CARLOS, então 
Secretário  de  Estado  de  Governo  do  Rio  de  Janeiro,  e  a  CARLOS 
MIRANDA,  amigo  íntimo  do  então  Governador,  os  quais  controlavam 
uma  conta-corrente  de  propina  daquele.  Pelo  lado  da  ANDRADE 
GUTIERREZ, ALBERTO QUINTAES foi encarregado por ROGÉRIO NORA e 
CLOVIS PRIMO para fazer os pagamentos em nome da companhia.

Foi acertado que a propina seria paga em espécie, por interpostas 
pessoas. Para tanto, a ANDRADE GUTIERREZ se valeu de numerário em 
dinheiro, do qual tinha disponibilidade em razão de contratos celebrados com 
empresas para a realização de Caixa 2.

O repasse da propina relacionada ao contrato de terraplanagem do 
COMPERJ,  ocorreu  por  três  ocasiões,  em  encontros  efetuados  entre 
CARLOS  MIRANDA e  ALBERTO QUINTAES em  São  Paulo  e  no  Rio  de 
Janeiro.

Assim,  no  dia  14  de  outubro  de  2008,  ALBERTO  QUINTAES  e 
CARLOS MIRANDA se dirigiram a capital paulista, com ida e volta na mesma 
data, onde obtiveram, na sede da ANDRADE GUTIERREZ daquela cidade, 
parte  dos  valores  da  propina  relacionada  ao  COMPERJ.  De  imediato,  os 
valores em espécie foram entregues por ALBERTO QUINTAES e a CARLOS 
MIRANDA.

Também nos dias 03 de março de 2009 e 10 de março de 2009, 
CARLOS MIRANDA e ALBERTO QUINTAES viajaram para São Paulo para 
colher  parcela  da  propina  relacionada  ao  Contrato  de  Terraplanagem  do 
COMPERJ.

No Rio de Janeiro, no início de 2009, notadamente nos dias 12 de 
janeiro de 2009 e 14 de janeiro de 2009, foram também realizados encontros 
entre  CARLOS  MIRANDA e  ALBERTO  QUINTAES.  Tais  encontros,  como 
vários  outros  em  relação  a  contratos  da  ANDRADE  GUTIERREZ  com  o 
Estado do Rio de Janeiro, tinham por intuito o repasse de propinas e foram 
efetuados em um dos escritórios de CARLOS MIRANDA, situados na Rua 
Ataulfo de Paiva, 1251, Leblon e, posteriormente, na Rua Jardim Botânico, 
674, Jardim Botânico.

Em pelo menos dois desses encontros realizados em 03 de março de 
2009 (SP), 10 de março de 2009 (SP), 12 de janeiro de 2009 (RJ) e 14 de 
janeiro  de  2009  (RJ),  foram  repassadas  parcelas  restantes  (2ª  e  3ª)  das 
vantagens indevidas relacionadas ao COMPERJ para CARLOS MIRANDA, 
intermediário de SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS.

Efetuados  os  repasses  da  propina  a  CARLOS  MIRANDA, 
ALBERTO  QUINTAES  registrou  em  planilha  eletrônica  utilizada  para 
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controle  próprio,  os  valores  de  vantagens  indevidas  relacionadas  ao 
COMPERJ, no importe de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil 
reais), com a identificação no canto direito “CPRJ 2.700.000”

Recebidos  os  valores  da  propina  originários  do  contrato  de 
terraplanagem do COMPERJ, CARLOS MIRANDA, após convertida a parte 
obtida em moeda estrangeira em reais e separada sua parte no produto do 
crime,  pessoalmente  ou  por  intermédio  de  LUIZ  CARLOS  BEZERRA, 
paulatinamente e à medida das oportunidades e necessidade de conversão 
do dinheiro  ilícito em bens de aparência  lícita,  entregava-os para WILSON 
CARLOS  e  SÉRGIO  CABRAL,  tendo  este  recebido  a  vantagem  indevida 
diretamente  ou  por  intermédio  de  ADRIANA  ANCELMO  e  funcionários. 
Ocasionalmente,  CARLOS  MIRANDA,  inclusive  por  intermédio  de  LUIZ 
CARLOS  BEZERRA  repassava  a  propina  por  outros  métodos,  como  o 
pagamento de contas diversas dos denunciados.

Em  contrapartida  ao  pagamento  da  vantagem  indevida,  PAULO 
ROBERTO  COSTA,  em  relação  a  licitações  e  contratos  celebrados  pela 
ANDRADE GUTIERREZ com a PETROBRAS, SÉRGIO CABRAL e WILSON 
CARLOS, em relação a licitações e contratos pela empreiteira com o Estado 
do  Rio  de  Janeiro,  se  omitiam  em  relação  a  práticas  cartelizadas  da 
ANDRADE GUTIERREZ em licitações, de modo que não criavam obstáculos 
a  esquemas  nem  atrapalhavam seu  funcionamento.  Ademais,  ainda  neste 
contexto  de  favorecimento,  permitiam  negociações  diretas  injustificadas, 
celebravam aditivos  desnecessários  e  com preços  excessivos,  aceleravam 
contratações  com  supressão  de  etapas  relevantes,  impedindo  atraso  de 
pagamentos,  entre  outros  pontos  em prol  da  ANDRADE  GUTIERREZ.  As 
popinas  vinculadas  ao  contrato  de  terraplanagem  do  COMPERJ,  que  são 
objeto  desta denúncia,  assim como propinas vinculadas a outros contratos 
que não são objeto da presente, geraram uma série de benefícios em diversos 
contratos e relações da ANDRADE GUTIERREZ com o Poder Público” (Doc. 
4, fls. 15-20).

Os trechos em destaque demonstram que o paciente, na qualidade 
de integrante do partido político que garantia a sustentação de Paulo Roberto 
Costa  na  Diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobras  S/A,  bem  como  no 
exercício da chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, solicitou 
vantagem  indevida  a  representantes  da  sociedade  empresária  Andrade 
Gutierrez, com a chancela do referido diretor, no contexto da contratação, pela 
Petrobras S/A,  da construção de serviços de terraplanagem do COMPERJ 
(Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – RJ).

A denúncia não omite a existência de prévio vínculo entre o paciente 
e a sociedade empresária Andrade Gutierrez para a solicitação e pagamento 
de  vantagens  indevidas,  respectivamente,  em  contratações  realizadas  no 
âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  conforme se depreende da  nota  de 
rodapé  n.  15,  destinada  a  contextualizar  o  encontro  no  qual  deu-se  a 
solicitação de percentual sobre o contrato celebrado entre Petrobras S/A e o 
consórcio integrado pela Andrade Gutierrez para as obras da COMPERJ:

“ROGERIO NORA informou que a ANDRADE GUTIERREZ pagava 
uma  propina  mensal  para  SÉRGIO  CABRAL  em  razão  de  contratos 
celebrados com o Estado do Rio de Janeiro no importe de R$ 350 mil reais 
mensais  (ANEXO  03).  Tal  informação  é  corroborada  pelo  depoimento  de 
ALBERTO  QUINTAES  e  planilha  oferecida  pelo  colaborador,  a  qual  foi 
submetida a perícia (ANEXOS 14, 15 E 74)” (Doc. 4, fl. 16)

Tal circunstância, no entanto, não infirma o fato de que a vantagem 
indevida  narrada  na  denúncia  foi  solicitada  especificamente  em  razão  do 
“contrato ICJ nº 0800.0040907.08.2” (Doc. 4, fl. 15), celebrado pela Petrobras 
S/A com o Consórcio Terraplanagem COMPERJ, “constituído pelas empresas 
ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT e QUEIROZ GALVÃO” (Doc. 4, fl. 15), 
e efetivamente paga após autorização do então Diretor de Abastecimento da 
sociedade de  economia  mista,  Paulo  Roberto  Costa,  cuja  manutenção  no 
cargo  era  politicamente  sustentada  pelo  à  época  denominado  Partido  do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do qual o paciente era integrante 
e quadro expoente.

O Ministério Público Federal narra, ainda, que ao longo da referida 
relação  contratual,  que  tinha  por  objeto  “a  execução  de  serviços  de 
terraplanagem, drenagem e construção de anel viário do COMPERJ, no valor  
original  de R$ 819.800.000,00”  (Doc.  4,  fl.  15),  foram celebrados 5 (cinco) 
termos aditivos que oneraram a contratante Petrobras S/A, conforme se infere 
da nota de rodapé nº 12:

“Foram celebrados 5 (cinco) aditivos acrescendo o valor original do 
contrato ICJ nº 0800.0040907.08.2, quais sejam: 1. o Aditivo 3, de 09/03/2009 
(ANEXO 08), no valor de R$ 11.422.927,68; 2. Aditivo 5, de 10/09/2009, no 
valor de R$ 116.039.671,54 (ANEXO 09); 3. Aditivo 7, de 27/11/2009, no valor 
de R$ 141.388.355,43 (ANEXO 10); 4. Aditivo 10, de 11/02/2010, no valor de 
R$ 70.047.093,64 (ANEXO 11); e 5. o Aditivo 15, de 08/09/2010, no valor de 
R$ 21.147.271,01 (ANEXO 12)”.

Ou seja, de acordo com a tese acusatória,  embora adimplida pela 
Andrade  Gutierrez,  a  vantagem  indevida  solicitada  pelo  ora  paciente  foi 
suportada  com  recursos  originários  da  Petrobras  S/A,  no  contexto  da 
contratação   da  execução  de  serviços  de  terraplanagem,  drenagem  e 
construção  de  anel  viário  do  COMPERJ,  circunstância  que  se  amolda  à 
fixação  da  competência  da  13ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de 
Curitiba conforme decidido pelo  Plenário  do Supremo Tribunal  Federal  por 
ocasião do julgamento do HC 193.726 AgR.

Aliás,  os  fatos  denunciados  foram  elucidados  em  acordos  de 
colaboração premiada celebrados por dirigentes da Andrade Gutierrez com a 

Procuradoria-Geral da República e homologados pelo saudoso Ministro Teori 
Zavascki,  tendo  Sua  Excelência  remetido  os  termos  de  depoimento  e 
elementos  de  corroboração  pertinentes  justamente  ao  Juízo  da  13ª  Vara 
Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba,  conforme  consignado  na 
sentença condenatória proferida em desfavor do paciente:

“67. Na mesma linha, oportuno lembrar que, para o presente caso, foi 
o próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal quem enviou a este Juízo cópia 
dos  depoimentos  de  dirigentes  da  Andrade  Gutierrez  que  confessaram os 
crimes em questão, ou seja, pagamento de propinas ao então Governador 
Sergio Sergio [sic] Cabral Santos Filho.

68.  Com  efeito,  colhendo  [sic]  pedido  do  Procurador  Geral  da 
República, o eminente Ministro Teori Zavascki determinou o desmembramento 
do processo de colaboração premiada dos dirigentes da Andrade Gutierrez, 
com  remessa  a  este  Juízo  dos  depoimentos  relativos  a  pagamentos  de 
propinas  em contratos  da  Petrobrás  para  agentes  destituídos  de  foro  por 
prerrogativa  de  função,  entre  eles  Sergio  de  Oliveira  Cabral  Santos  Filho 
(Petição 5.998, que tomou o n.º 5031059-59.2016.4.04.7000 neste Juízo).

69. Todos esses casos e exemplos indicam o posicionamento daquela 
Suprema Corte de que este Juízo é competente para processar e julgar os 
crimes  investigados  e  processados  no  âmbito  do  esquema  criminoso  que 
vitimou a Petrobras” (Doc. 5, fl. 9).

Ao contrário do que se viu no caso analisado pelo Supremo Tribunal 
Federal  nos  autos  do  HC  193.726  AgR,  a  hipótese  delitiva  narrada  na 
denúncia  põe  a  Petrobras  S/A  como  fonte  exclusiva  dos  recursos  que 
suportaram as vantagens ilícitas negociadas entre o paciente e a empreiteira 
Andrade  Gutierrez,  não  caracterizando-se  o  excesso  de  competência  que 
fulminou inúmeros processos  de  responsabilização  criminal  deflagrados no 
contexto da “Operação Lava Jato”.

Constata-se, assim, que a conclusão exarada pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, no sentido de que “[A] competência do Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos  
fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso 
de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro 
S/A” (Doc. 6, fl. 1), chancelada pelo acórdão proferido pela Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça e aqui apontado como ato coator, vai ao encontro 
do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, 
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF,  nego 
seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 204.659 (514)
ORIGEM : 204659 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : FABIANO CANTERO DOS SANTOS
IMPTE.(S) : RICHARD MARTINS SILVA (9844/RO)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. A defesa de Fabiano Cantero dos Santos impetrou habeas corpus 

contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
“RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO  DE 

DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 
LIMITES  DA  RAZOABILIDADE  NÃO  EXCEDIDOS.  FUNDAMENTO. 
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. APREENSÃO DE MAIS DE 
1,6 TONELADA DE DROGA EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
VOLTADA  PARA  O  TRÁFICO  INTERESTADUAL.  PRISÃO  DOMICILIAR. 
INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 
316,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPP.  INEVIDÊNCIA  DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

1. Sabe-se que a configuração de excesso de prazo não decorre da 
soma aritmética de  prazos  legais.  A questão  deve  ser  aferida  segundo os 
critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 

2. A ação penal em questão tem considerável complexidade, uma vez 
que  conta  com  18  denunciados,  tendo  sido  necessária  a  expedição  de 
diversas  precatórias  para  oitivas  fora  do  distrito  da  culpa.  Há  que  se 
considerar,  além disso, a excepcional  situação de pandemia vivenciada no 
país e o fato de a instrução estar, atualmente, muito próxima do fim.

3.  Hipótese  em  que  a  prisão  preventiva  está  devidamente 
fundamentada  na  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da  periculosidade 
concreta do agente,  evidenciada pela apreensão de grande quantidade de 
droga  -  mais  de  1,6  tonelada  de  maconha  -  em  contexto  de  associação 
criminosa voltada para o tráfico interestadual. 

4. A questão referente à conversão da prisão preventiva em domiciliar 
não foi objeto de decisão na origem, o que impede a sua análise diretamente 
por esta Corte, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância. 

5.  Segundo  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a 
inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 
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do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão 
preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a 
atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal 
Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020). 

6. Recurso a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo 
de  piso  para  que  revise  a  necessidade  da  manutenção  do  acautelamento 
preventivo  do  ora  recorrente  com  periodicidade  máxima  de  90  dias,  nos 
termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como para que imprima o 
máximo de celeridade para o fim da instrução processual.   (RHC 128.148, 
ministro Sebastião Reis Júnior) 

Em  suas  razões,  a  parte  impetrante  pretende,  em  síntese,  a 
concessão  do  direito  do  paciente  de  recorrer  em liberdade  em virtude  da 
inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, 
bem como pelo excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, 
busca a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

O  Ministério  Público  Federal  emitiu  parecer  pela  denegação  da 
ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  “OPERAÇÃO 
SATIVA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO 
INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, COM APREENSÃO DE MAIS DE 
1,6 TONELADAS DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE 
DO  FEITO.  PLURALIDADE  DE  RÉUS,  COM  INÚMERAS 
INTERCEPTAÇÕES,  INCIDENTES  E  DILIGÊNCIAS.  NECESSIDADE  DE 
EXPEDIÇÃO  DE  CARTA  PRECATÓRIA  PARA  INTERROGATÓRIO  DE 
CORRÉUS PRESOS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. DECRETO 
PRISIONAL MOTIVADO NOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA (ART. 312 DO 
CPP) E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PARALISIA DAS 
ATIVIDADES  DELITIVAS  PERPETRADAS  ROTINEIRAMENTE  PELA 
ORCRIM. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. PARECER PELA 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

É o relatório.
2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
Não  se  desconhece  que  a  decretação  da  prisão  preventiva  é 

medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em 
liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento 
da  decretação  dessa  medida  cautelar,  dos  pressupostos (materialidade, 
indícios  de  autoria  e  perigo  gerado  com  o  estado  de  liberdade)  e  dos 
requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 

Uma vez demonstradas pelo  magistrado a real  necessidade dessa 
medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de 
referir,  a  decretação  da  prisão  preventiva  estará  devidamente 
fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria 
o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem 
ressaltou o Superior Tribunal de Justiça ao destacar a legalidade do decreto 
prisional  proferido  pelo  juiz  na  origem,  apontou  o  seguinte  “porquanto 
justificada  a  medida  na  apreensão  de  grande  quantidade  de  droga  - 
aproximadamente  1 tonelada  e  700  kg  de  maconha -,  em contexto  de 
associação criminosa voltada para o tráfico interestadual, tendo o Juízo 
de primeiro grau destacado que  a prática delitiva se protraiu pelo tempo 
ainda quando os investigados tiveram alguns de  seus carregamentos 
apreendidos e  mesmo  assim  não  deixaram  de  atuar  na  conduta 
criminosa”  (grifei),  a  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do  ora 
paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente 
por ele praticada, bem como o risco de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, 
tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na  garantia 
da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente 
evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida  (HC 104.934, 
Relator  para o acórdão  o  ministro  Luiz  Fux;  HC 112.090,  Relatora para o 
acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 
138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; 
HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. CRIMES  DE 
TRÁFICO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA. 

1. Prisão preventiva decretada forte  na garantia da ordem pública, 
presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.

2.  A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a 
gravidade  concreta  da  conduta  capaz  de  justificar  a  ordem prisional. 
Precedentes.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 

DROGAS.  NEGATIVA AO  RECURSO  EM  LIBERDADE.  PRESSUPOSTOS 
PARA  A  PRISÃO  PREVENTIVA.  NATUREZA  E  QUANTIDADE  DAS 
DROGAS  APREENDIDAS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  PEDIDO 
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  À  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL. AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 

(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)
Ademais,  esta Suprema Corte também entende que:
Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo 

‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração 
delitiva,  está  justificada  a  decretação  ou  a  manutenção  da  prisão 
cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes 
boas  provas  da  materialidade  e  da  autoria,  à  luz  do  art.  312  do  CPP. 
Precedentes.

(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)
Com  efeito,  com  base  nos  elementos  concretos  apontados  pelas 

instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão. 

De outro lado, melhor sorte não assiste a parte impetrante quanto ao 
alegado excesso de prazo na formação da culpa.

É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido 
de  se  garantir  à  pessoa submetida  a prisão cautelar  o  direito  de  ser 
julgado  em  prazo  razoável,  devendo  o  constrangimento  ilegal  ser 
reconhecido  em  caso  de  injusta  demora.  Ilustram  essa  orientação  os 
seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, 
ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta 
ocorrência  de  excesso  na  duração  do  processo,  com  fundamento  na 
complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor 
do acórdão impugnado (grifei):

Conforme o Juízo a quo (fls. 2.754/2.755): 
[...] 
A denúncia  foi  recebida  por  este  juízo  no  dia  17.12.2018  No dia 

14/08/2019 ocorreu a audiência de instrução e julgamento de FABIANO 
bem como o seu interrogatório. 

Pois bem. Como se verifica, trata-se o feito de processo altamente 
complexo  que  demanda  grande  força  laborativa  para  sua  conclusão. 
Mesmo  em  época  de  pandemia  global,  o  processo  está  tendo  impulso  e 
tramitação normal, podendo ser debitada a eventual demora na instrução à 
própria  complexidade  das  apurações,  em  decorrência  de  vários  réus 
(dezoito) e da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias 
para oitivas fora do distrito da culpa. 

[...]
Por obediência ao princípio da razoabilidade, a dilação do prazo para 

a  formação  da  culpa  é  justificável  e  admitida.  Não  há  que  se  falar  em 
desmembramento do feito, bem como em excesso de prazo, tendo em vista a 
complexidade  do  feito  e  a  forma diligente  com que  o  processo  vem  sido 
conduzido, imprimindo a celeridade possível ao andamento do feito. 

Leciona a doutrina e os tribunais superiores que o disposto no art. 80 
do CPP trata-se, em verdade, de uma faculdade do juízo processante.  Pois 
bem, apesar de complexo, envolve os autos, em tese, grande associação 
criminosa, sendo imperioso que se faça o julgamento conjunto de todos 
os supostos autores dos delitos cometidos. 

[...]
A  denunciada  Viviane  Araújo  do  Nascimento  foi  citada  por 

precatória no Estado do Paraná. 
[...]
Atualmente,  os  autos  encontram-se  para  marcar  audiência  de 

interrogatório dos acusados remanescentes. 
Sabe-se  que  a  necessidade  de  expedição  de  precatórias 

indiscutivelmente  acarreta  certo  retardamento  da  marcha  processual, 
não  se  podendo  atribuí-la  senão  à  imprescindibilidade  de  assegurar  o 
exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  E,  ao  que  se  tem  das 
informações  prestadas,  a  instrução  encontra-se  muito  próxima  do  fim, 
pendente  a  marcação  da  audiência  para  interrogatório  dos  acusados 
remanescentes. 

Ademais,  em  consulta  ao  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  origem, 
consta a realização de audiência de instrução e julgamento em 16/8/2021, o 
que demonstra que o processo se encontra atualmente em regular curso.

Esse  o  caso,  observo  que  este  Supremo  Tribunal  Federal  possui 
firme entendimento de que a  complexidade da causa penal, justifica uma 
maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em 
virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 
180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; 
HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, considerando a complexidade do feito,  não vislumbro 
a  presença  de  irrazoabilidade evidente  na  duração  do  processo  apta  a 
autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso 
de prazo para a formação da culpa do paciente.

Nesse  sentido  também  foi  o  parecer  da  Procuradoria-Geral  da 
República, valendo transcrever o seguinte trecho:

Na hipótese,  a  delonga processual  (aproximadamente dois  anos e 
dez meses) está justificada pela complexidade do feito, embasado em extensa 
investigação policial de organização criminosa de grande porte voltada para o 
tráfico interestadual de grandes quantidades de entorpecentes; a quantidade e 
periculosidade  dos  réus  (18);  a  necessidade  de  expedição  de  cartas 
precatórias  para intimação e oitiva de réus presos em outras unidades da 
federação;  além  das  dificuldades  existentes  na  colheita  de  provas 
(necessidade  de  realização  de  medidas  cautelares  de  interceptação, 
cumprimento de mandados de busca e apreensão, perícias nas mídias dos 
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aparelhos  telefônicos  apreendidos  pela  Polícia  Federal,  entre  outras 
diligências) 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão 
preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 205.390 (515)
ORIGEM : 205390 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : FERNANDO MESTRINER ZEDU
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1.  A defesa de Fernando Mestriner  Zedu impetrou  habeas corpus, 

com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça 
que está assim ementado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. 
PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  NÃO  REALIZADA.  AUSÊNCIA  DE 
ILEGALIDADE.  PRISÃO PREVENTIVA.  GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA  IN  CASU.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.  Conforme orientação  firmada  no  âmbito  da  Sexta  Turma desta 
Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, 
para  ensejar  a  nulidade  da  prisão  preventiva,  quando  evidenciada  a 
observância  das  garantias  processuais  e  constitucionais"  (AgRg no  HC n. 
353.887/SP,  relator  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA, 
julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).

2. No mais, a validade da segregação cautelar está condicionada à 
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos 
no  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  revelando-se  indispensável  a 
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3.  No  caso,  a  prisão  preventiva  está  justificada,  pois,  segundo  a 
decisão que a impôs, o ora recorrente "está a comandar as ações delitivas, 
tem  contato  com  outros  agentes  criminosos  em  diferentes  países,  possui 
armas de fogo e demonstra obstinação em dar continuidade à empreitada, a 
despeito de estar sendo investigado desde 2018 sobre atentado com artefato 
explosivo contra irmão da vítima". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade 
e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4.  Condições  subjetivas  favoráveis  do  paciente,  por  si  sós,  não 
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais 
para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão,  quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do 
delito,  indicando que  as providências menos  gravosas seriam insuficientes 
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.
(RHC 145.625 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)
Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.
É o relatório.
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 

52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida 

excepcional,  sendo  regra  que  o  réu  possa  responder  ao  processo  em 
liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento 
da  decretação  dessa  medida  cautelar,  dos  pressupostos  (materialidade, 
indícios  de  autoria  e  perigo  gerado  com  o  estado  de  liberdade)  e  dos 
requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 

Uma vez demonstradas pelo  magistrado a real  necessidade dessa 
medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de 
referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, 
sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da 
presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão 
que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de 
seus  pressupostos,  deixou  evidenciada  a  gravidade  concreta  da  conduta 
alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do 
voto condutor do acórdão ora impugnado:

A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado 
na  conduta  delitiva,  bem  como  da  reiteração  delitiva  do  agravante, 
circunstâncias  que  revelam sua  periculosidade,  consistente  na  prática,  em 
tese, de crime de extorsão praticada por duas ou mais pessoas e mediante o 

emprego de arma e associação criminosa (art. 158, caput e §1º, c/c o art. 62, 
I, e art. 288, todos do Código Penal). 

O Juízo de primeiro grau destacou que "o investigado Fernando está 
a comandar as ações delitivas, tem contato com outros agentes criminosos 
em diferentes países, possui armas de fogo e demonstra obstinação em dar 
continuidade à empreitada, a despeito de estar sendo investigado desde 2018 
sobre atentado com artefato explosivo contra irmão da vítima Samuel" – e-STJ 
fl. 67. 

Tais  circunstâncias,  como  já  destacado,  evidenciam  a  gravidade 
concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos 
próprios do tipo de extorsão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar 
faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, 
tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da 
ordem  pública,  quando  demonstrada  a  periculosidade  social  do  agente 
através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR,  ministro 
Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, 
ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA 
MULHER,  EM  RAZÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  SEXO  FEMININO.  PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  A  decisão  que  determinou  a  segregação  cautelar  apresenta 
fundamentação  jurídica  idônea,  ante  a  gravidade  concreta  da  conduta 
imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.

2. Recurso ordinário a que nega provimento.
(RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)
Com  efeito,  com  base  nos  elementos  concretos  apontados  pelas 

instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão. 

Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal Regional Federal 
da 3ª  Região (Ação Penal  n.  5007779-25.2020.4.03.6102),  constatei  que a 
audiência de instrução e julgamento já foi realizada e, em 4/11/2021, proferida 
a sentença condenatória em desfavor do ora paciente.

Observo, no caso, que a superveniência da realização da audiência 
de  instrução  e  julgamento  e  da  sentença  condenatória  torna  superada  a 
alegação de ausência de audiência  de custódia, nos termos da orientação 
firmada por esta Suprema Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL 
PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
CONVERSÃO  DA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  EM  PREVENTIVA  SEM 
AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  HABEAS  CORPUS  PREJUDICADO.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 195.299 AgR, ministra Cármen Lúcia) 
VI  –  A superveniência  da  realização  da  audiência  de  instrução  e 

julgamento  e  da  sentença  condenatória  torna  superada  a  alegação  de 
ausência de audiência de custódia.

(HC 194.074 AgR, ministro Nunes Marques)
Desse  modo,  não  vislumbro  a  ocorrência  de  ilegalidade  na 

decretação da prisão preventiva do paciente.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 205.656 (516)
ORIGEM : 205656 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : ANTÔNIO FIRMO DE ANDRADE
IMPTE.(S) : FELIPE AUGUSTO FORTE DE NEGREIROS DEODATO 

(8596/PB)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

D E C I S Ã O
1. A defesa de Antônio Firmo de Andrade impetrou  habeas corpus 

contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO 

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA 
SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO  DOS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  N.  182/STJ.  VÍCIOS.  INEXISTÊNCIA. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 
não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento 
de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do 
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  RISTJ,  independe de 
inclusão  em  pauta.  Ademais,  o  art.  159,  do  RISTJ  dispõe  expressamente 
acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos 
internos. 

2. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de 
completar,  aclarar  ou  corrigir  uma  decisão  ambígua,  omissa,  obscura  ou 
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contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
3.  Esta esta  Corte  Superior,  ao  analisar  o  tema,  posicionou-se de 

forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela incidência da Súmula 182/
STJ, uma vez que não houve impugnação específica acerca da aplicação da 
Súmula 280/STF. 

4.  Por  meio  dos  aclaratórios,  é  nítida  a  pretensão  da  parte 
embargante  em  provocar  o  rejulgamento  da  causa,  situação  que,  na 
inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com 
o recurso protocolado.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(AREsp 1.760.661 AgRg EDcl, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
Em  suas  razões,  a  defesa  pretende,  em  síntese:  a  anulação  do 

”processo  ora  em anexo  até  o momento  do  julgamento do agravo  interno 
interposto,  para  que  os  advogados  do  paciente  possam  contribuir  como 
queiram com o referido recurso” em virtude da ausência de inclusão em pauta 
do julgamento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça 
e a consequente intimação dos defensores do paciente.

É o relatório.
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 

52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.
Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de 

inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental interposto no Superior 
Tribunal  de  Justiça,  assim  se  pronunciou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
(grifei):

Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior 
é  pacífica  no  sentido  de  que  não  há  previsão  regimental  ou  legal  de 
intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o 
recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o 
art.  159,  do  RISTJ  dispõe  expressamente  acerca  do  não  cabimento  de 
sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 

Desse  modo,  não  há  se  falar  em  intimação  da  defesa  para 
sustentação  oral  na  sessão  de  julgamento  do  presente  agravo 
regimental, o que não configura cerceamento de defesa. 

Entendimento  este corroborado pela jurisprudência  desta  Suprema 
Corte em casos fronteiriços, nesse sentido cito os seguintes acórdãos (HC 
205.228 AgR, ministra Cármen Lúcia):

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  PECULATO. 
PUBLICAÇÃO  DA  PAUTA  DE  JULGAMENTO  DE  AGRAVO  OU 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  NÃO OBRIGATORIEDADE.  NULIDADE. 
PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.  PRINCÍPIO  PAS  DE  NULLITÉ  SANS 
GRIEF.  ACLARATÓRIOS  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES 
DO  RECURSO.  DESNECESSIDADE.  ARTIGOS  619  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  PENAL  E  337  DO  REGIMENTO  INTERNO.  VÍCIOS 
INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 

1.  O Supremo Tribunal  Federal  assentou que “os  Regimentos 
Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, 
§ 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos 
embargos de  declaração independe de  pauta,  não havendo,  portanto, 
que  se  falar  em cerceamento de  defesa  ou prejuízo  por  ausência  de 
intimação  da  pauta” (HC  189.319  AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira 
Turma, DJe 19.11.2020). 

2.  A  alegação  e  a  demonstração  de  prejuízo  são  condições 
necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade 
processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª 
Turma, DJe 28.11.2011).  Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité 
sans grief. 

3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, 
como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a 
reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação 
do  embargante  para  complementar  suas  razões  quando o  recurso,  desde 
logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. 
Inteligência do art.  1.024, § 3º,  do Código de Processo Civil  de 2015” (RE 
1.303.702  ED,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes,  Primeira  Turma,  DJe 
09.4.2021). 

4.  Os  embargos  de  declaração  visam  ao  aperfeiçoamento  da 
prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento 
do  julgado,  quando  presentes  omissão,  contradição,  obscuridade  e/ou 
ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do 
RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 

5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código 
de  Processo  Penal  e  337  do  RISTF,  evidenciando-se  tão  somente  o 
inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 

6. Embargos de declaração rejeitados.
(RHC 166.434 AgR ED, ministra Rosa Weber  - grifei)
AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE 

RECURSO  ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO 
DE  APURAÇÃO  ADMINISTRATIVODISCIPLINAR.  DIREITO  DE 
LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 

1.  O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação 
do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 

2.  A instauração  de  procedimento  disciplinar  não  implica  qualquer 
cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas 
corpus.

3. Recurso a que se nega provimento. 
(HC 124.319 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  APRESENTAÇÃO  DIRETA  EM  MESA. 
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO 
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  PROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
ANÁLISE NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 289/STF. 

1.  Nos  termos  do  art.  83  do  Regimento  Interno  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  o  agravo  regimental  é  apresentado  diretamente  em 
mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes. 

2. A análise do recurso extraordinário é de ser realizada no momento 
oportuno,  não  ficando  seu  exame  superado  pelo  provimento  do  agravo. 
Incidência no caso a Súmula 289/STF. 

3.  Embargos  declaratórios  acolhidos  tão-somente  para  prestar 
esclarecimentos, sem efeito modificativo.

(RE 595.573 AgR ED, ministro Ayres Britto - grifei)
Ademais,  verifica-se que  o ato  dito  coator  não divergiu  da diretriz 

jurisprudencial  que  esta  Suprema  Corte  estabeleceu  no  sentido  de  que  o 
reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo 
suficiente  a  mera  presunção,  nos  termos  do  art.  563  do  Código  de 
Processo  Penal. Ilustram  esse  entendimento  os  seguintes  acórdãos:  (HC 
107.769,  ministra  Cármen Lúcia;  HC 180.592  AgR,  ministro  Luiz  Fux;  HC 
183.250 AgR, ministro Roberto Barroso;  RHC 125.242 AgR, ministro Celso de 
Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes;  RHC 151.402 AgR, 
ministra Rosa Weber), especialmente pela ausência de previsão legal de 
sustentação oral no caso.

3.  Em face do exposto,  ,  indefiro o presente pedido de  habeas 
corpus. 

4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 205.859 (517)
ORIGEM : 205859 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : WESLEY DA SILVA BERNARDES
PACTE.(S) : BRUNO DE ALMEIDA RAMOS
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. A defesa de Wesley da Silva Bernardes e Bruno de Almeida Ramos 

impetrou  habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 
está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL. 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  COLEGIADO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  INOCORRÊNCIA.  VIOLAÇÃO  AOS  ARTIGOS 
155  E  157,  AMBOS  DO  CPP.  NULIDADE  DA  PROVA.  ACESSO  AOS 
APARELHOS  ELETRÔNICOS.  REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA 
FÁTICOPROBATÓRIA.  SÚMULA  7  DO  STJ.  DOSIMETRIA  E  REGIME 
INICIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE 
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

1.  A  prolação  de  decisão  monocrática  pelo  ministro  relator  está 
autorizada não apenas pelo  RISTJ,  mas também pelo CPC, e,  ainda,  nos 
termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, 
os  temas  decididos  monocraticamente  sempre  poderão  ser  levados  ao 
colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no 
caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 

2.  No  caso,  a  Corte  local,  após  cuidadoso  exame  do  caderno 
probatório, considerou válida a vistoria dos aparelhos eletrônicos, afastando a 
tese  de  nulidade,  mantendo  o  decreto  condenatório  de  primeira  instância. 
Rever tal  conclusão, na linha dos julgados desta Corte, seria necessário o 
reexame de provas, providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula 
n. 7 do STJ. 

3.  O  pedido  de  análise  da  dosimetria  da  pena  e  do  regime  é 
considerado inovação recursal no agravo regimental, o que é inviável.

4. Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de 
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg 
no  AREsp  n.  864.672/SP,  Quinta  Turma,  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da 
Fonseca, DJe de 1/6/2016). 

5. Agravo regimental desprovido. 
(AREsp 1.846.301 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador 

convocado do TJDFT)
Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante acesso 
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dos policiais a celulares e tablet dos pacientes alegadamente sem autorização 
destes.  Pretende,  em  consequência,  a  absolvição  do  crime  de  tráfico  de 
drogas ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem 
em pronunciamento assim ementado:

Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. 
Reconhecimento da ilegalidade da prova. Impossibilidade. Revolvimento do 
acervo  fático-probatório.  Providência  vedada  em  sede  de  habeas  corpus. 
Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. 

Parecer pela denegação da ordem. 
É o relatório.
2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis 

que o acórdão impugnado, para além de aplicar o enunciado n. 7 da Súmula 
do  Superior  Tribunal  de Justiça,  não apreciou  a  pretensão  formulada  pela 
parte impetrante.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não 
se conhecer de  habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte 
impetrante  não  houverem  sido  apreciadas  pelo  Tribunal  apontado  como 
coator,  por  caracterizar-se  inadmissível  supressão  de  instância,  conforme 
firme  entendimento  deste  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  192.077  AgR, 
ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli;  HC 164.611 
AgR,  ministro  Edson  Fachin;  HC  190.387,  ministro  Gilmar  Mendes;  HC 
189.201  AgR,  ministro  Luiz  Fux;  HC  190.319  AgR,  ministro  Ricardo 
Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial. 

Para  além  disso,  para  acolher  a  tese  defensiva  –  invalidade  da 
autorização dada pelo paciente Wesley e negativa de permissão pelo paciente 
Bruno para acesso aos aparelhos eletrônicos – seria indispensável o reexame 
de  todo  o  conjunto  fático-probatório  que  levou  as  instâncias  ordinárias  a 
concluírem  pela  validade  da  “vistoria  dos  aparelhos  eletrônicos”.  Tal 
revolvimento  é inadmissível  na  via  estreita  do  habeas  corpus, a  qual  não 
comporta dilação probatória. Nessa linha, há julgados de ambas as Turmas do 
Supremo:  HC  175.924  AgR,  ministro  Gilmar  Mendes;  HC  182.710  AgR, 
ministro  Alexandre  de  Moraes;  HC  190.845  AgR,  ministro  Ricardo 
Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; HC 125.131 AgR, 
ministro Celso de Mello. Na ementa desse último se lê:

HABEAS  CORPUS –  SITUAÇÃO  DE  ILIQUIDEZ  QUANTO  AOS 
FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE 
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO 
DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA 
SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE  HABEAS CORPUS –  RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO.

–  O  processo  de  habeas  corpus, que  tem caráter  essencialmente 
documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o 
objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame 
do  conjunto  probatório  regularmente  produzido,  (c)  de  provocar  a 
reapreciação  da  matéria  de  fato  e  (d)  de  proceder  à  revalorização  dos 
elementos  instrutórios  coligidos  no  processo  penal  de  conhecimento. 
Precedentes.

Ademais,  a  sentença  condenatória  ressaltou  que,  “ainda  que  se 
desconsidere a prova pericial realizada nos aparelhos apreendidos como quer 
a ilustre defesa, o crime está devidamente caracterizado e demonstrado pelas 
demais  provas  apresentadas,  especialmente pela  apreensão das  drogas  e 
relatos seguros dos policiais civis”, o que afasta a pretendida absolvição do 
crime  de  tráfico  de  drogas  ou  desclassificação  para  o  crime  de  porte  de 
drogas para uso pessoal.

Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no 
sentido da existência do óbice da supressão de instância.

3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
4. Intime-se. 
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 206.947 (518)
ORIGEM : 206947 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : LAÉLIO DE MELO DOS SANTOS
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro impetrou habeas 

corpus  em favor de Laélio de Melo dos Santos contra acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
HABEAS  CORPUS.  FURTO  TENTADO.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS 

SUPERIOR A 10%. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. FORTES INDÍCIOS 
DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REEXAME FÁTICO. 

1. Os bens furtados ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo 
vigente à época dos fatos (um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados 
em  R$  199,89),  além  de  ter  havido  muita  ousadia  da  conduta  criminosa, 
dentro de um  shopping center, quando o paciente tentou empreender fuga, 
com o risco de lesionar as pessoas de dentro do estabelecimento, causando 
insegurança.

2. Agravo regimental improvido. 
(HC 641.046 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)  
Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação 

do  princípio  da  insignificância  e,  em  consequência,  o  trancamento  do 
processo  n.  0138751-61.2020.8.19.0001,  que  tramita  no  Juízo  da  1ª  Vara 
Criminal da comarca de Duque de Caxias. 

Em 29/11/2021, indeferi o pedido de medida liminar.
O  Ministério  Público  Federal  emitiu  parecer  pela  denegação  da 

ordem em pronunciamento assim ementado:
HABEAS CORPUS.  ACÓRDÃO DO COLENDO STJ  EM  HABEAS 

CORPUS.  AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE FURTO.  HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA:  INAPLICABILIDADE.  VALOR  DA RES  SUPERIOR  A 
10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, SOMADO 
ÀS  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO.  AUSENTE  FLAGRANTE 
ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS. 
DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

- Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela 
denegação da ordem. (grifei)

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
2. Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde 
que  preenchidos,  cumulativamente,  os  seguintes  requisitos:  “a)  a  mínima 
ofensividade  da  conduta  do  agente,  b)  nenhuma  periculosidade  social  da 
ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de 
Mello). 

Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio 
da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade 
da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 
tutelado.

Na  espécie,  a  análise  dos  fatos  conduz  ao  reconhecimento  da 
inexistência de fato insignificante,  uma vez que se trata da tentativa de 
furto de um liquidificar e um faqueiro, itens avaliados em R$199,89 (cento e 
noventa e nove reais e oitenta e nove centavos),  valor superior a 10% do 
salário mínimo vigente na data da conduta (14/07/2020).

Ressalte-se, ademais, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, ao afastar a alegada insignificância, ressaltou que a tentativa de fuga 
do paciente ofereceu potencial risco de lesões às pessoas que transitavam 
pelo estabelecimento comercial. Confira-se fragmento elucidativo do acórdão 
(com meus grifos):

Afere-se  do  caso  em  exame,  que  o  denunciado  adentrou  no 
estabelecimento comercial lesado,  situado no interior de um shopping, e 
tentou subtrair um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados em R$ 
199,89,  somente não conseguindo em razão do sistema de vigilância. 
Registre-se ainda, que após ser abordado,  o denunciado tentou se evadir, 
sendo contido pelos guardas do shopping. 

Com efeito, cotejado o valor da “res furtiva” com o do salário-mínimo 
vigente no país, que deve servir de baliza objetiva para incidência do primado 
em questão, conclui-se que o mesmo não pode ser tido como ínfimo. 

Ademais, a dinâmica delitiva traduz a presença de periculosidade 
da conduta,  porquanto,  ao  tentar  evadir-se  pelo  shopping  center, 
transeuntes poderiam ter sofrido lesões. 

Cumpre  salientar  que  a  insignificância,  princípio  que  afasta  a 
tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser 
tida como regra geral, na qual considerado unicamente o valor da coisa objeto 
do  delito.  Sua  aplicação,  segundo  penso,  justifica-se  apenas  quando 
demonstrada nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos 
que venho de referir, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se, por fim, que nesse mesmo sentido foi a manifestação da 
Procuradoria-Geral da República:

15.  No  caso  em  exame,  consoante  ponderado  pelo  decisum do 
colendo STJ: “os bens furtados ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo 
vigente à época dos fatos (um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados 
em  R$  199,89).  Além  disso,  o  quadro  fático  apresentado  pelo  acórdão 
hostilizado é o de que houve muita ousadia da conduta criminosa, dentro de 
um shopping center, quando o paciente tentou empreender fuga, com o risco 
de lesionar as pessoas de dentro do estabelecimento, causando insegurança 
(...)”.

16.  Assim,  ainda  que  não  se  tenha  cogitado  de  anteriores 
condenações ou de outros registros policiais em nome do paciente - a ementa 
do acórdão do colendo STJ registra contumácia delitiva,  mas por aparente 
erro material -, há se ver que o valor dos bens é superior a 10% do valor do 
salário mínimo vigente quando dos fatos, não sendo de relevo, ao exame da 
tipicidade material, que a vítima tenha sido um estabelecimento comercial.

17. Ademais, a tentativa de fuga do paciente ofereceu potencial risco 
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de lesões às pessoas presentes na loja.
18. Por fim, não impressiona, ao exame da tipicidade material, que a 

res tenha sido recuperada. Essa circunstância, pela lei penal, em nada influi 
na tipicidade, seja a formal, seja a material, podendo, por Lei, influir no grau 
de  responsabilização  (arrependimento  eficaz)  ou  na  dosimetria  da  pena 
(arrependimento posterior), caso a recuperação dos bens seja espontânea, na 
forma dos arts. 15 e 163 do Código Penal.

19.  Não  fosse  isso,  aqui  não  houve  espécie  de  arrependimento 
voluntário, pois os bens somente foram recuperados porquê o ora paciente foi 
flagrado  pela  segurança  do  estabelecimento,  que  não  permitiu  que  ele 
finalizasse o furto. 

Desse modo, não vislumbro merecer reparo o acórdão emanado do 
Superior Tribunal de Justiça.

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 207.798 (519)
ORIGEM : 207798 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : DIEGO ANTONIO VALENTIN SANTOS
IMPTE.(S) : CARLOS AUGUSTO PASSOS DOS SANTOS 

(300243/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 698.636 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Petição 105.561/2021-STF
Alega o impetrante que,
“que o r. acordão foi claro, ao determinar ao Tribunal de Justiça, que 

refizesse o recalculo da pena aplicando o artigo 33§ 4º, dando a entender em 
seu grau máximo,  pois preenche o paciente os requisitos,  a  qual  deveria 
perfazer  a  pena  abaixo  de  4  anos,  bem  como  regime  inicial  diverso  do 
semiaberto, […].

[...]
Ao  caso  Excelência,  o  paciente  faz  jus  da  aplicação da  causa  de 

diminuição de pena em seu grau máximo, pois preenche ambos requisitos 
subjetivos e objetivos,  e  a  fundamentação inidônea não pode ser  utilizada 
mais  uma vez,  em desfavor  do  paciente,  sob  pena  de  violação  do  Vosso 
Acordão. 

Em razão disso, requer-se a urgente a expedição salvo conduto, até 
mesmo  por  economia  processual,  em  favor  do  paciente,  bem  como  seja 
determinado  ao  Juízo  sentenciante,  que  aplique  a  Jurisprudência  Pacífica 
deste colendo Superior Tribunal de Justiça,  e recalcule pena do paciente, 
reaplicando o minorante do artigo 33 § 4º, em seu grau máximo” ( págs. 
3-5 do documento eletrônico 17; grifei).

Transcrevo,  por  oportuno,  a  decisão  do  magistrado  da  1ª  Vara 
Criminal da Comarca de Assis/SP:

“Em respeito à determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, 
no julgado do Habeas Corpus nº 207798 que determinou a este Juízo definir o 
patamar  da  causa de diminuição  de pena prevista  no art.  33,  §4º,  da Lei 
11.343/06,  recalcular  a  pena  e  proceder  ao  reexame  do  regime inicial  de 
cumprimento da sanção (fls 641/650), restabeleço o item 2.1 da sentença de 
fls. 275/280, com a seguinte redação: 

2.1. Passo a dosimetria da pena.
O réu é primário (cf. F.A. e certidões). 
Logo, a pena base é fixada no mínimo legal. 
Não há agravantes e eventual atenuante não pode diminuir a pena 

aquém do mínimo legal. 
Em seguida, reduzo a reprimenda em 1/6, nos termos do art. 33, § 4º, 

da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, pois havia notícias de que o réu já havia 
entregado droga, na sobredita boate, em outras ocasiões (cf. fl. 148)” (pág. 1 
do documento eletrônico 18). 

Como visto, o juízo  a quo cumpriu  o  que determinado na decisão 
constante  deste  autos  (documento  eletrônico  10).  Assim,  não  verifico 
teratologia,  flagrante  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  que  possam  ser 
constatados ictu oculi  e que mitigariam a possibilidade da análise per saltum 
da questão trazida.

A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que 
somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos 
da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do 
sistema trifásico. 

Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:
“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PACIENTE  CONDENADO  PELO 

CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO 
NO ART.  1°,  I,  DO DECRETO-LEI  201/1967.  FIXAÇÃO DA MESMA PENA 
PARA  O  PACIENTE  E  CORRÉU.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  INOCORRÊNCIA.  CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO 
EM  SI.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  ORDEM 
DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não 
viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base 

para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De 
acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais 
é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito 
pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. 
III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime 
semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, 
não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a 
concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus 
para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual 
seria  a  pena  adequada  ao  fato  pelo  qual  condenado  o  Paciente’  (HC 
94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, 
de minha relatoria).

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE 
PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA.  CRIME  CONTINUADO.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. 
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE.  1. 
Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a 
possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da 
Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização 
de novo  habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é 
matéria  sujeita  a  certa  discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não 
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas 
para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais  próximas dos 
fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o 
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem 
como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. 
Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da 
elevação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  4.  Atenuante  genérica  da 
confissão  espontânea  fixada  em  patamar  razoável  e  proporcional  com as 
peculiares  do  caso  concreto.  5.  O  incremento  da  pena  referente  à 
continuidade  delitiva  (art.  71  do  CP)  está  compreendido  entre  os  limites 
mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro 
grau. 6. Inviável, na via estreita do  habeas corpus, o exame minucioso dos 
fatos  e  provas  da  causa  que  levou  à fixação  das  penas.  Precedentes.  7. 
Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. 
Rosa Weber). 

Isso posto,  nada a prover.
Arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

HABEAS CORPUS 208.205 (520)
ORIGEM : 208205 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : BO HANS VILHELM LJUNGBERG
IMPTE.(S) : JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

(08862/PR, 394655/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do cidadão 
sueco Bo Hans Vilhelm Ljungberg em face de acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça prolatado no AgRg no RHC n. 145.230/PR, assim ementado:

“PROCESSO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE 
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. 
ART.  316,  PAR.  ÚN.,  CPP.  PRAZO  NONAGESIMAL.  INEXISTÊNCIA  DE 
REVOGAÇÃO  AUTOMÁTICA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA,  DA 
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL  E  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL. 
RECORRENTE  FORAGIDO.  MANDADO  NUNCA EFETIVADO.  VALORES 
ILÍCITOS  NO  EXTERIOR.  RISCO  DE  DISSIPAÇÃO  PATRIMONIAL. 
CIDADANIA SUECA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -  O agravo regimental  deve trazer novos argumentos capazes de 
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. 
decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II  -  A prisão preventiva é medida cautelar cuja  decretação exige a 
demonstração da  prova de  materialidade e  dos indícios  de autoria  (fumus 
comissi  delicti)  e  da  existência  de  fatos  novos  ou  contemporâneos  que 
indiquem que o estado de liberdade do imputado representa perigo à ordem 
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal 
(periculum libertatis).

III - A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, par. 
ún., do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo 
o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus 
fundamentos.

IV  -  Os  elementos  que  instruem  os  autos  demonstram  que  o 
recorrente deixou o Brasil  definitivamente após a deflagração da Operação 
Lava Jato. Após haver tomado conhecimento da existência de investigações 
sobre  crimes para cuja  prática,  em tese,  concorreu,  evadiu-se do Brasil  e 
radicou-se na Suíça, país de que é cidadão.  Desse modo,  o mandado de 
prisão expedido ainda no ano de 2018 jamais foi cumprido.

V - O não cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido 
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há cerca de três anos, até o presente momento, a saída com facilidade do 
território nacional no curso das investigações, a disponibilidade de recursos 
financeiros no exterior, a existência de relações com empresas internacionais 
e a titularidade de cidadania sueca indicam, conjuntamente, que existe risco 
relevante e concreto à efetividade da atuação da jurisdição penal brasileira.

VI - A simples permanência do recorrente no exterior, com o nítido 
propósito de impedir a efetivação da medida cautelar pessoal decretada no 
curso  do  processo,  constitui  fato  que,  perpetuando-se  continuamente  no 
tempo,  indica  o  risco  à  efetividade  da  jurisdição  penal  brasileira  que  seu 
estado  de  liberdade  representa  e  confirma  os  fundamentos  da  primeira 
decisão que decretou sua prisão preventiva.

VII - Conquanto a titularidade de cidadania estrangeira não constitua, 
por si só, motivo suficiente para presumir a intenção de fuga e o consequente 
risco  à  aplicação  da  lei  penal,  tal  situação  jurídica,  quando  tomada 
conjuntamente  com  os  demais  elementos  concretos  da  realidade  fático 
processual  dos  autos,  integra  motivo  idôneo  para  a  decretação  da  prisão 
preventiva com base nesse fundamento.

Agravo regimental desprovido”.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que não se fazem presentes, 

na  atualidade,  os  fundamentos  da  prisão  preventiva  decretada  contra  o 
paciente,  mormente à luz das alterações circunstanciais  ocorridas desde a 
imposição da medida constritiva. 

Assinalam  que,  “desde  o  decreto  prisional,  de  30.nov.2018,  as 
autoridades policiais e o i.  órgão do MPF não indicaram nenhuma conduta 
nova do paciente que pudesse colocar em risco a aplicação da lei penal ou 
dificultar  as  investigações  e  a  instrução  dos  processos-crime  em  que  o  
paciente foi denunciado”.

Aludem aos depoimentos de agentes colaboradores no sentido de 
que o paciente “não teve contato com o suposto grupo criminoso do qual teria  
feito parte até 2014”,  bem assim ao seu regular comparecimento aos atos 
processuais, circunstâncias que elidem o antevisto risco à ordem pública e à 
efetividade da jurisdição penal brasileira. 

Sumariam que  “os novos elementos juntados aos autos, aliados ao 
transcurso do tempo, evidenciaram a completa ausência de fatos novos ou 
contemporâneos, expressamente exigidos pela nova redação do art. 312, § 
2º, do CPP, a justificar a manutenção do decreto prisional”.

Ressaltam que, “em sendo cidadão sueco, com residência conhecida 
na  Suécia,  respondendo  aos  atos  processuais  normalmente  (inclusive  se 
dando por citado de forma espontânea e colaborativa), parece claro que a 
prisão preventiva se dá tão só pelo seu status de estrangeiro, algo vedado 
pela jurisprudência desse e. STF”. 

Por tais razões, pleiteia-se a revogação da ordem prisional. 
Prestadas as informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/

PR (e.Doc. 21), a Procuradora-Geral da República, em parecer, opina pela 
denegação da ordem de Habeas Corpus (e.Doc. 23). 

É o relatório. Decido. 
2. Principio  pontuando  que  o  caráter  substitutivo  de  recurso 

extraordinário,  segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, 
não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico 
sentido:  HC  133743,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma, 
julgado  em  11/09/2018  e  HC  138507,  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.

Passo, portanto, ao exame da impetração.
3.  Depreende-se  dos  autos  que  a  custódia  cautelar  imposta  ao 

paciente decorre de decreto exarado em 30.11.2018 pelo Juízo da 13ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito do Procedimento 
5016315-54.2019.4.04.7000.  A  segregação  cautelar  foi  confirmada  em 
13.11.2020  mediante  análise  do  pedido  de  revogação  submetido  ao  Juízo 
processante,  sob  o  fundamento  de  que  persiste  a  contemporaneidade  do 
periculum libertatis, outrora evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão prolatado no bojo do HC 174.649 (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda 
Turma, Dje 6.7.2020).

Eis, quanto ao ponto, os excertos do ato impugnado (e.Doc. 5):
“Trata-se  de  novo  pedido  de  revogação  da  prisão  preventiva 

decretada em face de BO HANS VILHELM LJUNGBERG.
O requerente  teve  a  prisão  cautelar  decretada  no  bojo  dos  autos 

5048954-62.2018.404.7000,  tendo  distribuído  Habeas  Corpus  nº 
5001616-09.2019.404.0000, que restou indeferido pela 8ª Turma do TRF4. A 
decisão transitou em julgado em 03/04/2019. A Defesa do requerente ainda 
distribuiu  o  Habeas Corpus nº 502.311/PR perante o STJ,  que manteve a 
decretação da prisão preventiva, bem como o Habeas Corpus 174.649, que 
teve seu seguimento negado pelo Relator Ministro Edson Fachin, e agravo 
regimental contra referida decisão, que foi desprovido, por unanimidade, pela 
2ª Turma do STF na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.

Alega  a  Defesa  que  já  haveria  passado  quase  dois  anos  da 
decretação da preventiva,  sem qualquer notícia  de nova movimentação ou 
prática de novo ilícito por parte do Acusado, que teria saído definitivamente do 
Brasil  de  forma  legal  em  19/10/2016,  residindo  na  Suécia  desde  então. 
Considerando o lapso temporal,  bem como que o requerente está fora do 
país, entende desnecessária a manutenção da prisão preventiva decretada.

Devidamente intimado, o MPF se manifestou pelo indeferimento do 
pedido e manutenção da prisão preventiva do acusado.

Decido.
A  necessidade  de  manutenção  do  presente  decreto  prisional  foi 

analisado recentemente pelo STF no HC 174.649, que por decisão unânime 
da  2ª  Turma,  entendeu  pela  manutenção  do  decreto  prisional.  Lembro 
inclusive  que  o  decreto  ainda  não  foi  cumprido,  vez  que  o  acusado  se 
encontra foragido das autoridades brasileiras desde a época da imposição da 
prisão.

Transcrevo  parte  da  fundamentação  do  voto  do  eminente  relator, 
Ministro Edison Fachin, que adoto como razões de decidir, por brevidade:

(...) 
A leitura  dos argumentos  apresentados na  decisão  ora  indicada  é 

suficiente  para demonstrar  que  já  foi  analisada  toda a questão  que ora é 
apresentada perante este juízo.

A  contemporaneidade  da  necessidade  da  prisão  preventiva 
decretada foi reconhecida pelo STF cerca de 4 meses atrás, não havendo 
como se falar em alteração fática desde então que permita alteração do 
entendimento.

Não  há  no  novo  pedido  de  liberdade  provisória  qualquer 
elemento  que  venha  afastar  os  fundamentos  da  decisão  colegiada, 
proferida pela colenda corte superior. 

Mantém-se  presentes  as  causas  que  resultaram  na  prisão 
preventiva do acusado, conforme razões constantes do evento 24, autos 
5048954-62.2018.4.04.7000, inclusive, pelo fato da existência de valores 
que  teriam  sido  movimentados  e  recebidos  pelo  acusado,  cuja 
localização  ainda  não  foi  completamente  desvendada,  sendo  clara  a 
possibilidade  de  dissipação  do  patrimônio  ilícito,  bem  como  de 
continuidade dos atos de lavagem de dinheiro. 

O risco no prosseguimento com as operações para ocultação do 
capital é alto, devendo o decreto prisional ser mantido para dificultar a 
possibilidade da perpetração na ocultação do patrimônio oriundo dos 
crimes praticados. 

Diante das razões já apresentadas, também não se mostra cabível a 
substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 

Pelo exposto, não se fala assim em exaurimento da função da prisão 
processual  no  caso  em  tela,  e  nem  se  aplica  a  tese  da  ausência  de 
contemporaneidade da prisão, sendo plenamente razoável sua manutenção, 
conforme recentemente decidido pelo STF. 

Por outro lado, como bem destacou o MPF, o Acusado se encontra 
foragido das autoridades brasileiras desde quando da decretação de sua 
prisão. 

Embora a Defesa argumente que BO HANS VILHELM LJUNGBERG 
saiu legalmente do país, fato é que ele aparentemente residia no Brasil e aqui 
mantinha negócios desde pelo menos 2009,  conforme declarações de seu 
interrogatório (evento4, anexo4). 

Nada  obstante,  abandonou  o  país  em  03/09/2017  (autos 
50489546220184047000,  evento1, anexo39),  apenas 16 dias após ter  sido 
alvo de busca e apreensão e 15 dias após ter sido ouvido perante a Polícia 
Federal. 

Perante  as  autoridades  brasileiras  o  acusado  efetivamente  se 
encontra foragido desde quando da decretação de sua prisão preventiva. 
Lembro  inclusive  que  não  foi  citado  a  tempo  na  Ação  Penal 
5059754-52.2018.404.7000, o que resultou no desmembramento do feito 
em relação a ele,  gerando a Ação Penal  5016315-54.2019.404.7000,  na 
qual ainda não há notícias de sua citação. 

Resta claro assim que o acusado está residindo no estrangeiro, tendo 
saído do país aparentemente em decorrência  das investigações contra  ele 
intentadas,  não  existindo  até  o  momento  certeza  acerca  de  sua  atual 
localização. 

Desta forma, necessária a manutenção do decreto prisional também 
para assegurar a aplicação a lei penal. 

Portanto,  presentes  ainda  as  razões  que  motivaram  a  medida 
cautelar, concluo por indeferir o pedido de revogação da decisão que decretou 
a prisão preventiva de BO HANS VILHELM LJUNGBERG”.

Perfilhando idêntica lógica, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
compreendeu  não  haver  “qualquer  mudança  a  justificar  a  alteração  de 
entendimento do julgado já proferido por esta Oitava Turma e referendado  
pelas  Cortes  Superiores”,  vez  que  “demonstrada  a  necessidade  de 
manutenção da preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a  
aplicação da lei penal, mormente se considerado que o paciente encontra-se  
foragido, ao que se sabe no exterior, e não há notícias sobre a recuperação  
dos  valores  ilícitos  em tese  movimentados pelo  paciente”.  Ressaltou,  para 
tanto,  os  seguintes  aspectos  fáticos  e  processuais  relativos  ao  paciente 
(e.Doc. 7):

“Em apertada síntese, nos termos da exordial, BO HANS VILHELM 
LJUNGBERG  teria  oferecido  e  prometido  vantagens  indevidas  para  os 
funcionários da Petrobras para determiná-los a praticar, omitir e retardar atos 
de ofício que beneficiassem a VITOL na negociação, celebração e execução 
de  20  negócios  spot  de  compra  e  venda  de  gasóleo  de  vácuo  e  óleo 
combustível realizados no mercado internacional com a Estatal. No total, no 
âmbito  das operações comerciais  em questão,  teriam sido acordados US$ 
2.841.802,53 em vantagens indevidas e comissões ilícitas, sendo repassados 
US$  2.840.707,98  pela  VITOL  para  as  contas  das  offshores  ENCOM 
TRADING e CELIXORE AB;  US$ 295.999,34 teria  sido de comissão ilícita 
para BO HANS e o codenunciado Carlos Herz.

As  offshores  ENCOM e CELIXORE teriam sido constituídas por BO 
HANS, ocultas e não declaradas às autoridades brasileiras, e utilizadas para o 
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repasse dos valores para os funcionários da Petrobras, por meio de ocultação 
e dissimulação.

A denúncia foi recebida em 25/12/2018. Considerando que BO HANS 
e  outros  denunciados  estavam  foragidos,  não  tendo  sido  citados  ou 
apresentado  resposta  à  acusação,  o  magistrado  determinou  o 
desmembramento da ação penal em relação a eles, originando os autos de nº 
5016315-54.2019.4.04.7000.

Foi expedida solicitação de cooperação jurídica internacional para a 
citação  do  paciente,  tendo  o  Ministério  Público  Federal  informado 
recentemente  sobre  o  seu  cumprimento.  O  magistrado,  em  razão  de 
questionamento enviado pelo procurador sueco do paciente, em 01/03/2021, 
determinou  a  intimação  do  órgão  ministerial  para  se  manifestar  sobre  a 
validade da citação (eventos 314 e 317 dos autos desmembrados).

(...)
3.1.  Destaco,  mais  uma vez,  que,  embora  decretada  em 2018,  a 

prisão preventiva não se implementou, pois o paciente deixou o Brasil após a 
deflagração da "Operação Lava-Jato", estando foragido”.

Ademais,  o  Juízo  da  13ª  Vara  de  Curitiba/PR  esclareceu,  em 
informações  prestadas  (e.Doc.  21)  que,  “[N]a  Ação  Penal  desmembrada 
(5016315-54.2019.404.7000) o Acusado somente foi citado recentemente, por 
SAJ enviada ao Reino da Suécia, tendo apresentado Resposta à Acusação  
apenas  no  dia  27/10/2021,  cerca  de  22  meses  após  o  recebimento  da 
denúncia”.

Como se observa, as Cortes antecedentes, em análise mais recente 
do  caso,  corroboram  a  atualidade  dos  requisitos  da  prisão  preventiva  e 
rechaçam a apontada desnecessidade do édito prisional, a denotar, à míngua 
de alteração das questões fáticas ou processuais  cotejadas,  a higidez dos 
fundamentos  do  decreto  prisional,  nos  moldes  da  análise  realizada  pelo 
Supremo Tribunal Federal no referido HC 174.649, o qual porta a seguinte 
ementa: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO 
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.  INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO 
APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
GRAVIDADE  CONCRETA.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  ATUALIDADE  DO 
RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 

1.  A  inexistência  de  argumentação  apta  a  infirmar  o  julgamento 
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.

2.  Em  tema  de  prisão  preventiva,  a  orientação  consolidada  no 
Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva  integra o 
escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades 
afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que 
revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente.

3.  A  aferição  da  atualidade  do  risco  à  ordem  pública  demanda 
específica apreciação,  sendo insuficiente superlativar  a análise abstrata  da 
distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente.

Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em 
determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. 
Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

4.  No  caso  concreto,  há  fundadas  suspeitas  de  que  o  agravante 
desempenhara  papel  de  projeção  em  operações  de  compra  e  venda  de 
combustíveis por empresas de trading companies corruptoras em detrimento 
da  Petrobras  S.A,  valendo-se  de  contas  offshore para  intermediar  a 
movimentação de expressiva quantia.

Sopesam  contra  o  agravante,  da  mesma  forma,  a  conjecturada 
dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas 
no  exterior  e  o  implemento  de  novos  atos  de  lavagem no  desenrolar  das 
investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 

5. Agravo regimental desprovido”.
Portanto,  considerando-se  a  exauriente  apreciação  e  subsequente 

revisão da legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz das modificações 
legislativas implementadas na lei processual penal e do pretérito exame por 
parte  do Supremo Tribunal  Federal,  cujas razões de decidir  subsidiaram o 
indeferimento do pleito dirigido ao primeiro e segundo graus de jurisdição, não 
se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a embasar a 
concessão da ordem, com a devolução da liberdade ao paciente. 

Para  a  Procuradoria-Geral  da  República,  “entender  o  contrário,  é 
minimizar  tanto  a  gravidade  delituosa  e os  elevados  danos  ao  erário  e  à  
sociedade – ainda não reparados - quanto a situação de foragido do paciente,  
que utiliza-se da sua condição de estrangeiro para justificar a desídia com a  
Justiça do país” (e.Doc. 23). 

Com efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  igualmente  rechaçou  a 
alegada existência de “fatos novos e concretos que justifiquem a necessidade 
da medida cautelar”, notadamente porque o  “não cumprimento do mandado 
de  prisão  preventiva,  expedido  há  cerca  de  três  anos,  até  o  presente 
momento,  a  saída  com  facilidade  do  território  nacional  no  curso  das  
investigações,  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros  no  exterior,  a 
existência  de  relações  com  empresas  internacionais  e  a  titularidade  de 
cidadania  sueca  indicam,  conjuntamente,  que  existe  risco  relevante  e 
concreto à efetividade da atuação da jurisdição penal brasileira” (e.Doc. 16). 

No caso em apreço, o lapso temporal verificado não logrou neutralizar 
a  plausibilidade concreta de reiteração delituosa (HC 143.333, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.4.2018).

Ademais,  nos  termos  da  reiterada  jurisprudência  desta  Corte,  a 
reavaliação do decreto prisional mediante análise das provas produzidas no 

seio  na  instrução  processual  penal,  a  exemplo  dos  referidos  depoimentos 
prestados por agentes colaboradores, refogem aos limites cognitivos viáveis 
em sede de  habeas corpus,  por  impor a  incursão em elementos fáticos e 
probatórios dos autos (HC 204.239, Rel.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 
15.9.2021). 

Portanto,  à  míngua  de  alterações  substanciais  a  revelar  a 
desnecessidade da prisão preventiva do paciente, tem-se que os fundamentos 
trazidos  pela  defesa  não  se  prestam  a  modificar  a  conclusão  externada 
quando da reavaliação da higidez do decreto prisional . 

4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.  

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 208.731 (521)
ORIGEM : 208731 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : JHAWRY DEDANIS VIEIRA
IMPTE.(S) : GLAUBER BEZ (261538/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. Glauber Bez impetrou habeas corpus em favor de Jhawry Dedanis 

Vieira, com pedido de medida liminar,  em que se sustenta a ocorrência de 
excesso de prazo para julgamento do HC 629.327, em trâmite no Superior 
Tribunal de Justiça.

2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte 
impetrante.

No caso em espécie, conforme informações prestadas pelo ministro 
Relator do HC 629.327, observo que a liminar foi indeferida em 25/11/2020 e 
os autos estão conclusos, com parecer do Ministério Público Federal desde 
3/3/2021.

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente 
na  duração  do  processo  apta  a  autorizar  o  reconhecimento  de 
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do 
HC 629.327 no Superior Tribunal de Justiça.

3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.072 (522)
ORIGEM : 209072 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : LEONARDO BORGIS NEVES DE SOUZA
IMPTE.(S) : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO (366341/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1.  Guilherme  Jose  Vieira  Chiavegato  impetrou  habeas  corpus  em 

favor de Leonardo Borgis Neves de Souza,  com pedido de medida liminar, 
contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido  de não 

se  conhecer  de  habeas  corpus,  quando  impetrado  contra   decisão 
monocrática  de Ministro  de Tribunal  Superior,  em razão  de  caracterizar-se 
inadmissível  supressão de instância.  Ilustram essa orientação os seguintes 
acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro 
Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, 
ministro Alexandre de Moraes;  HC 184.614 AgR,  ministro Gilmar Mendes; 
RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial.

3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 209.106 (523)
ORIGEM : 209106 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : ROGER ABDELMASSIH

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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IMPTE.(S) : LARISSA MARIA SACCO ABDELMASSIH (202350/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Arquive-se, de imediato.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator 

HABEAS CORPUS 209.668 (524)
ORIGEM : 209668 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA FARIA PEREIRA
PACTE.(S) : LUIZ CLAUDIO MENEZES DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : LUIZ GUSTAVO DA SILVA PAIXAO (124403/RJ)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COATOR(A/S)(ES) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
COATOR(A/S)(ES) : JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CASIMIRO DE ABREU/RJ

DECISÃO
1. Carlos Henrique da Silveira Faria Pereira e Luiz Claudio Menezes 

de Oliveira formulam pedido de desistência deste habeas corpus.
2. Assim, na linha do entendimento desta Corte (HC 189.869 AgR, 

ministro Dias Toffoli; HC 189.058 AgR, ministro Gilmar Mendes;  HC 192.128, 
ministro  Marco  Aurélio;  HC  194.014,  ministra  Rosa  Weber),  homologo  o 
pedido de desistência (art. 21, VIII, do Regimento Interno).

3. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 209.756 (525)
ORIGEM : 209756 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : MATHEUS RIBEIRO LIMA FRANCO
IMPTE.(S) : RAMON RIBEIRO DE MACEDO (54746/GO, 126084/MG) 

E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 706.270 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Petição 120.017/2021-STF
Trata-se  de  petição  na  qual  se  requer  a  desistência  do  feito 

(documento eletrônico 12).
Isso  posto,  homologo  o  pedido,  nos  termos  do  art.  21,  VIII,  do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.758 (526)
ORIGEM : 209758 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : ADRIANA RODRIGUES
IMPTE.(S) : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA 

(46769/PR)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 695.122 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. Ian Anderson Staffa Maluf de Souza impetrou  habeas corpus  em 

favor  de Adriana Rodrigues,  com pedido de medida liminar,  contra decisão 
monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido  de não 

se  conhecer  de  habeas  corpus,  quando  impetrado  contra   decisão 
monocrática de  Ministro  de  Tribunal  Superior,  em razão de caracterizar-se 
inadmissível  supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes 
acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro 
Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, 
ministro  Alexandre de Moraes;   HC 184.614 AgR, ministro  Gilmar Mendes; 
RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial.

3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.

4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 209.772 (527)
ORIGEM : 209772 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : ELENA IARA DORNELLES CONTREIRA
PACTE.(S) : MARILAINE MEDINA RIBEIRO
IMPTE.(S) : JOAO PEREIRA NETO (92283/RS)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 710.029 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus, com pedido de medida liminar, 
impetrado por João Pereira Neto, em favor de Elena Iara Dornelles Contreira e 
Marilaine Medina Ribeiro, contra decisão proferida por Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC n° 710.029/RS.

Colho o relatório da decisão impugnada:
“Trata-se habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido 

liminar,  impetrado  em  favor  de  ELENA IARA DORNELLES  CONTREIRA, 
MARILAINE MEDINA RIBEIRO,  em face  de  v.  acórdão  proferido  pelo  eg. 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  qual  postula  o 
impetrante,  em  síntese,  a  revogação  da  prisão  preventiva  decretada  em 
desfavor das pacientes por alegada ausência de fundamentação concreta e 
idônea para a segregação cautelar. 

Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva das pacientes, em 
razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 

É o breve relatório.” (eDOC 3, p. 1) 
No STJ, o writ impetrado teve a liminar indeferida e foram solicitadas 

informações ao Tribunal de origem. 
Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o 

argumento no sentido de que as rés sofrem constrangimento ilegal em razão 
da  carência  de  fundamentação  concreta  do  decreto  cautelar,  reputando 
ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do 
CPP. 

É o relatório. 
Decido. 
De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, 

razão por que dele não posso conhecer. 
É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido 

abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) 
seja  premente  a  necessidade  de  concessão  do  provimento  cautelar  para 
evitar  flagrante  constrangimento  ilegal;  ou  b)  a  negativa  de  decisão 
concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização 
ou  na  manutenção  de  situação  que  seja  manifestamente  contrária  à 
jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, 
unânime, Rel.  Min. Marco Aurélio,  DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por 
maioria,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE,  Rel.  Min. 
Marco Aurélio,  Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP 
(MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ 1º.8.2005). 

Na hipótese dos autos, não há ilegalidade a reparar de ofício.
Colaciono  dos  autos,  trechos  do  acordão  proferido  pelo  TJRS em 

sede de análise de HC:
“Quanto  ao  mais,  colhe-se  terem  sido  as  pacientes  presas 

preventivamente  em  razão  de  representação  formulada  pela  autoridade 
policial  que  as apontava  como autoras do  homicídio  qualificado  de Selma 
Mattos de Melo, fato ocorrido em 08 de fevereiro de 2021. 

Por  outro  turno,  a  decisão  atacada  traz  adequada fundamentação 
para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que 
envolveram  a  prática  do  crime  e  trazendo  argumentos  plausíveis  para  a 
decretação  da  segregação  cautelar,  como  forma  de  garantia  da  ordem 
pública, verbis: 

[...] 
Cuida-se de representação formulada pela Excelentíssima Delegada 

de  Polícia  de  São  Borja  pela  Prisão  Preventiva  de  MARILAINE  MEDINA 
RIBEIRO  e  ELENA IARA DORNELLES  CONTREIRA,  tendo  o  Ministério 
Público se manifestado pelo deferimento da representação,  asseverando a 
presença  dos  fundamentos  que  autorizam  a  segregação  cautelar  das 
representadas, conforme art. 312 e seguintes do CPP. O pedido tem por base 
o  Inquérito  Policial  nº  131/2021/152328/A,  a  ocorrência  policial  nº 
644/2021/152329,  As  declarações  de  MARILAINE  MEDINA RIBEIRO,  Luis 
Antônio Belmonte Wolfart, Raiana Pereira Viana, ELENA IARA DORNELLES 
CONTREIRA,  Margarete  Masques  de  Souza,  Andria  Brites  Barros,  Maria 
Eduarda de Souza, bem como Relatório de Diligências, Auto de Levantamento 
Fotográfico  do  local  do  crime  e  laudo  pericial  (INQ  6,  fl.  9).  Conforme 
investigações levadas a efeito até o presente momento, há fortes indícios da 
participação das investigadas na morte da vítima SELMA MATTOS DE MELO, 
uma vez que, nos termos do Relatório de Diligências (INQ 5, fls. 5-10), nas 
imagens das câmeras de segurança do local do crime e imediações, verifica-
se  que  o  veículo  GM/Corsa,  cor  branca,  de  propriedade  de  MARILAINE 
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MEDINA RIBEIRO, esteve no local do fato, no horário do crime, e ficou parado 
exatamente no local  onde o corpo da vítima foi  encontrado, sendo que no 
período de monitoramento, não se observou nenhum dos veículos aos quais 
as  investigadas  atribuíram a  autoria  do  delito.  Evidenciada  discrepância  e 
contradição  entre  os  depoimentos  das  pessoas  ouvidas  e  os  relatos  de 
MARILAINE  e  ELENA,  sobretudo  por  atribuírem  a  autoria  da  morte  a 
indivíduos  que  não  estariam  na  cena  do  crime,  bem  como  a  respeito  de 
dívidas  que  a  vítima  teria  com  narcotraficantes  locais,  as  quais  não  se 
comprovaram. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a testemunha 
JEFERSON  NASCIMENTO  DORNELES,  informou  que  a  investigada 
MARILAINE  MEDINA  RIBEIRO  confidenciou  que  havia  matado  SELMA, 
atingindo-a  com  uma  pedra  na  cabeça  e  que  ELENA também  estava  no 
veículo usado para levar a vítima até o local do crime. Em cumprimento a 
MBA, na casa de MARILAINE foi encontrada uma camiseta, semelhante a que 
era utilizada pela vítima na data do crime. O carro utilizado por MARILAINE e 
que  foi  flagrado  no  local  do  crime  por  câmeras  de  segurança,  foi 
imediatamente  vendido  pela  representada,  sendo  entregue  pelo  novo 
proprietário  à  autoridade  policial,  para  fins  de  perícia,  havendo  fortes 
elementos que indicam a autoria ou participação das representadas. Assim, 
quanto à medida cautelar  de prisão preventiva,  presentes os pressupostos 
(CPP, art. 312, in fine) do fumus comissi delicti, ante a juntada de prova de 
existência do crime, notadamente por meio do mapa das regiões anatômicas 
e  laudo  pericial  (INQ  6,  fl.  9),  evidenciando  morte  por  traumatismo 
cranioencefálico  consecutiva  a  ferimento  por  arma  de  fogo  e  instrumento 
contundente,  bem  como  evidentes  indícios  de  sua  autoria,  por  meio  dos 
depoimentos  das  testemunhas  ouvidas  perante  a  autoridade  policial, 
sobretudo pelo depoimento da testemunha JEFERSON, o qual declarou que a 
investigada  MARILAINE  confirmou  que  havia  matado  SELMA,  atingindo-a 
com uma pedra  na  cabeça;  dos  requisitos  (CPP,  art.  282  e  313),  ante  a 
necessidade e adequação da medida, insuficiência de cautelares diversas e 
por se tratar de crime doloso cometido contra a vida, punido com reclusão 
superior  a  quatro  anos;  e  fundamento  (CPP,  art.  312,  primeira  parte)  do 
periculum  libertatis  pela  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da  elevada 
gravidade  em  concreto,  tendo  em  vista  que  o  delito  foi  perpetrado  com 
extrema violência física, sendo a vítima atingida em região vital; não bastasse, 
a  prisão  cautelar  encontra  fundamento  na  necessidade  de  assegurar  a 
instrução  criminal,  como também para assegurar  a  aplicação da  lei  penal, 
sendo  que  conforme  se  observou  na  investigação,  a  representada 
MARILAINE chegou a vender o veículo que utilizaram no dia do crime, o que 
pressupõe  a  tentativa  de  eliminar  provas  em seu  desfavor;  além  disso,  a 
prisão  cautelar  das  representadas  permitirá  a  conclusão  dos  trabalhos  de 
elucidação,  não  se  afigurando  suficientes,  por  ora,  a  fixação  de  medidas 
cautelares diversas da prisão. Desse modo, DECRETO a prisão preventiva de 
MARILAINE MEDINA RIBEIRO e ELENA IARA DORNELLES CONTREIRA. 
[...] 

Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, perceptíveis 
na  bem  lançada  fundamentação  contida  na  decisão  hostilizada  que  traz 
argumentos  suficientes  para  a  decretação  da  segregação  e  que  mostram 
presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Mais, a gravidade do fato cuja prática é imputada às pacientes (em 
virtude  de  desentendimentos  anterores,  teriam  buscado  a  vítima  em  sua 
residência, sob o pretexto de fazerem um passeio, e a levado a local ermo, 
onde, de inopino, nessa desferiram golpes na cabeça e efetuaram isparo de 
arma de fogo que a atingiu no ouvido) revela a índole violenta do agente e a 
presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a prisão cautelar e 
demonstrando,  consequentemente,  a  insuficiência  das  demais  medidas 
cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. Claro está, 
nesse quadro, que a decisão hostilizada teve como fundamento – juntamente 
com a periculosidade do agente – a gravidade concreta do crime, o que, ao 
contrário do sustentado, justifica a prisão preventiva, nos termos da uníssona 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
que ilustro por amostragem: 

[…]
E, na esteira de posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal 

de Justiça, saliento que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, 
o  condão  de,  isoladamente,  revogar  a  prisão  cautelar,  se  há  nos  autos 
elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie”1 , 
com o que o fato de serem as pacientes primárias e ostentarem residência 
fixa em nada obsta sua segregação cautelar. 

Por  outro  turno,  o  constrangimento  ilegal  como  decorrência  de 
excesso de prazo na formação da culpa constitui  antiga criação pretoriana 
que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais. 

Todavia,  justamente  por  resultar  de  tal  criação,  com  o  passar  do 
tempo, constatando se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias 
peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido 
de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação 
aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável 
a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, 
não  se  podendo  ter  por  abusiva,  se  justificada  por  razões  outras,  como 
complexidade da causa e atuação das partes.” (eDOC 2, p. 56-57)

Pontuo,  que  apenas  em  hipóteses  excepcionais  esta  Corte  tem 
deferido ordem de habeas corpus  pelo excesso de prazo de prisão cautelar, 
quando  a  mora  processual:  a)  seja  decorrência  exclusiva  de  diligências 
suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 

1ª  Turma,  unânime,  DJ  11.3.2005;  e  HC  89.196/BA,  rel.  Min.  Ricardo 
Lewandowski,  1ª  Turma,  maioria,  DJ  16.2.2007);  b)  resulte  da  inércia  do 
próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do 
processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, 
rel.  Min. Celso de Mello,  DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel.  Min. Sepúlveda 
Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o 
princípio  da  razoabilidade  (cf.:  HC  84.931/CE,  rel.  Min.  Cezar  Peluso,  1ª 
Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja 
gritante (cf.:  HC 81.149/RJ, rel.  Min.  Ilmar Galvão, 1ª  Turma,  unânime,  DJ 
5.4.2002;  RHC 83.177/PI,  rel.  Min.  Nelson  Jobim,  2ª  Turma,  unânime,  DJ 
19.3.2004).

Essas  hipóteses  decorrem  do  firme  entendimento  deste  Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza 
a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o 
desprezo estatal pela liberdade

Considerando-se  que  o  ordenamento  brasileiro  não  define  prazos 
específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-
se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de 
critérios  para aferição do excesso.  Aponta-se que as Cortes Internacionais 
(CIDH  e  TEDH)  adotam  três  parâmetros:  a)  complexidade  do  caso;  b) 
atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades 
judiciárias  (BADARÓ,  Gustavo  Henrique;  LOPES JÚNIOR,  Aury.  Direito  ao 
processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São 
Paulo: 2012. p. 127). 

Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos 
atos processuais, pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe 
a  libertação  do  acusado  preso,  quando  persistentes  os  motivos  para  sua 
custódia cautelar.  Retiro do acórdão publicado pelo TJRS:

“No  caso  presente,  entretanto,  diversamente  do  sustentado  pela 
impetrante, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal, na medida em 
que, decretada a prisão preventiva das pacientes em 19 de março de 2021 
(evento  46,  5000500-94.2021.8.21.0030),  foi  oferecida  denúncia  em 05  de 
abril  (evento  1,  n.  5001067-28.2021.8.21.0030),  recebida  em  06  de  abril 
(evento 3),  oportunidade  em que  determinada citação das  rés e deferidas 
diligências; em 26 de abril, apresentada resposta à acusação (evento 21); em 
11 de maio,  o juízo determinou a intimação das partes para regularização 
processual  (evento  33);  em  09  de  junho,  a  defesa  juntou  os  respectivos 
instrumentos  de  procuração,  regularizando  a  representação  processual 
(evento  47);  em  18  de  junho,  não  absolvidas  as  rés  sumariamente,  foi 
designada audiência para o dia 04 de novembro (evento 54); em 08 de julho, 
o juízo indeferiu pedido de antecipação da audiência, pois preenchida a pauta 
de réus presos (evento 65); em 14 de julho, o juízo indeferiu pedido defensivo 
acerca do inquérito policial, bem assim reexaminou e manteve a prisão das 
pacieente (evento 73); em 04 de novembro, a audiência restou cancelada, em 
virtude  de  "férias  do  Juiz  titular  e  de  colidência  com a pauta  do  Juiz  em 
substituição", sendo transferida a aduiência para 12 de maio de 2022 (evento 
135);  em 05 de novembro, o magistrado indeferiu pedido de revogação da 
prisão preventiva e antecipou a audiência para o dia 27 de janeiro de 2022 
(evento 143).  Nesse contexto,  não verifico desídia  ou inércia  por  parte  do 
juízo, aguardando-se, no momento, a realização da solenidade aprazada, cuja 
data foi antecipada para janeiro próximo, com o que não há falar no excesso 
de  prazo  aventado  pela  defesa,  salientando-se  que  os  prazos  podem ser 
compensados, eventualmente, nas fases processuais seguintes. Daí por que 
voto por denegar a ordem. “ (eDOC 2, p. 57)

Desse  modo,  não  reputo  presentes  quaisquer  ilegalidades 
manifestas,  constrangimento  ilegal  ou  abuso  de  poder  passíveis  de 
desconstituição nesta via estreita, em relação ao excesso de prazo da prisão 
preventiva, alegado pela defesa.

Por fim, em relação há ausência de idoneidade da prisão preventiva 
decretada em desfavor das pacientes, reputo a afirmação trazida pelo TJRS, 
que a prisão  foi  decretada  na necessidade de garantia  da ordem pública, 
ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos.

Por oportuno,  destaco precedentes desta Corte,  no sentido de ser 
idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, 
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. 
Min.  Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014;  HC 119.715/TO, rel. 
Min.  Teori  Zavascki,  Segunda  Turma,  DJe  29.5.2014;  HC  127.488/SP,  de 
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).

E  em consulta,  ao  sítio  eletrônico  do  STJ  revelou  que  o  habeas 
corpus foi  impetrado  em  01.12.2021  e  informações  foram  solicitadas  na 
análise da liminar no dia 02.12.2021. Aguarde-se lá o julgamento.

Ante o exposto, nego seguimento ao  habeas corpus. (art. 21, § 1º, 
RISTF)

Publique-se. 
Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.786 (528)
ORIGEM : 209786 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=209786&codigoClasse=354


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 134  

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : DANILO MOREIRA DE SANTOS
IMPTE.(S) : DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN (357165/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. A defesa de Danilo Moreira dos Santos impetrou  habeas corpus, 

com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça 
assim ementado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  OFENSA  A 
COLEGIALIDADE.  INEXISTÊNCIA.  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO. 
MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DE ILEGALIDADE. 

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do 
relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 
tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao 
exame do  órgão  colegiado,  mediante a interposição de  agravo  regimental. 
Precedentes.

2.  Em  que  pese  o  quantum de  pena  possibilitar  a  concessão  da 
modalidade aberta, a existência da multirreincidência justifica a imposição do 
modo  intermediário,  conforme  orientação  desta  Corte  (AgRg  no  AREsp 
1.804.577/SP,  Rel.  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe 
28/06/2021).

3. Agravo regimental improvido 
(HC  701.146  AgRg,  ministro  Olindo  Menezes  –  desembargador 

convocado do TRF 1ª Região)
Em suas  razões,  pretende  o impetrante,  em síntese,  a  fixação de 

regime mais brando para o início do cumprimento da pena (aberto). 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 

52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
Destaco,  no  ponto,  a  dicção  do  Enunciado  nº  719  da  Súmula  do 

Supremo Tribunal Federal:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 

aplicada permitir exige motivação idônea.
Conforme se observa dos autos, embora o ora paciente tenha sido 

condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (dois anos 
e oito  meses),  as  instâncias ordinárias  justificaram a imposição do regime 
inicial  semiaberto  em  virtude  da  existência  de circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis (art. 59, do Código Penal), entre elas, a reincidência. Confira-
se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:

Não merece censura, portanto, a r. sentença condenatória. Passo 
à análise das penas. 

As  penas-base  foram  adequadamente  majoradas  de  1/6 (um 
sexto),  em  razão  dos  maus  antecedentes (Proc. 
0000030-47.2006.8.26.0318  e  0007909-03.2009.8.26.0318  fls.  104/106  e 
110/111). Em seguida, presente a circunstância agravante da reincidência 
(Proc.  0003799-14.2016.8.26.0318  e  Proc.  0010011-32.2008.8.26.0318  fls. 
107  e  111/113),  bem  como  a  atenuante  da  confissão,  as  penas  foram 
majoradas de 1/6 (um sexto), o que era de rigor. 

O regime prisional fixado, o semiaberto, é o adequado ao caso 
em tela, dadas as condições pessoais desfavoráveis do acusado,  que 
ostenta maus antecedentes e é reincidente,  o  que demanda resposta 
penal diferenciada. 

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de 
liberdade por penas restritivas de direitos, pois se mostra como insuficiente e 
inadequada  para  aplicação  da  terapêutica  penal  e  para  prevenção  e 
reprovação do delito. 

Assinalo, no ponto, a orientação desta Suprema Corte, também no 
sentido de que  a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é 
justificativa  idônea  para  a  imposição  de  regime  mais  gravoso. 
Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos:  HC 169.658 Ag/PI, 
ministro Edson Fachin;  HC 179.399 AgR/SP, ministro Gilmar Mendes;  RHC 
185.325 AgR,  ministra  Rosa Weber,  HC 186.098 AgR/PB,  ministro  Ricardo 
Lewandowski; RHC 174.290 AgR/SP, ministro Luiz Fux.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo 
Tribunal  Federal, a  reincidência,  por  si  só,  é  motivação  idônea para  a 
fixação de regime mais oneroso do que o aberto, ainda que a pena fixada seja 
inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram 
esse entendimento os seguintes acórdãos:  HC 127.071/SP, ministro  Marco 
Aurélio; HC 158.306 AgR/SP, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR/PR, ministro 
Alexandre de Moraes;  HC 182.017 AgR/SP, ministro Roberto Barroso;  RHC 
156.006 AgR/SP,  ministro  Gilmar Mendes e;  RHC 150.594,  ministro  Marco 
Aurélio, cuja ementa ora transcrevo (com  meus grifos):

PENA  –  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  –  DISCIPLINA.  Ante  o 
disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,  em se tratando de 
condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em 
menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento 
fechado.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do 
regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena pelo ora paciente.

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 

4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

HABEAS CORPUS 209.813 (529)
ORIGEM : 209813 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : MAURICIO ROSA JUNIOR (396508/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 694.271 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus impetrado por Mauricio Rosa 
Junior, em favor de Cleiton Antonio de Oliveira, contra decisão monocrática 
proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 694.271/SP.

Colho da decisão impugnada:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor 

de CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal 
de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  no  julgamento  da  Apelação  n. 
0006881-81.2011.8.26.0624. 

Infere-se dos autos que o paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi 
condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos c.c. o 
art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código 
Penal, às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial 
fechado, e 1.865 dias-multa. 

A defesa apelou e o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso 
para  reduzir  as  penas  do  paciente  para  8  anos,  6  meses,  e  20  dias  de 
reclusão, e 1.200 diasmulta (e-STJ, fls. 47/78).

No presente mandamus (e-STJ, fls. 3/45), a impetrante sustenta que 
o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, ao manter 
sua prisão cautelar sem a presença dos requisitos autorizadores. 

Afirma  que  a  Corte  local  igualmente  incorreu  em  ilegalidade  ao 
manter a negativa de aplicação do redutor  previsto no art.  33, §4º,  da Lei 
11.343/2006. Nesse sentido, alega que a quantidade de drogas apreendida 
não autoriza a presunção de que o acusado esteja envolvido com organização 
criminosa. Ressalta, ainda, que tal fator já foi considerado na fixação da pena-
base, não podendo incidir novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena 
de bis in idem. 

Insurge-se, por fim, contra a manutenção da condenação do paciente 
pelo crime de associação para o tráfico sem a comprovação da existência de 
vínculo permanente e estável com os demais réus.

Ao final, pleiteia, liminarmente, que o paciente aguarde o julgamento 
do presente writ em regime aberto. No mérito, requer a aplicação do redutor 
de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime 
inicial mais brando e a substituição da pena”. (eDOC 2)

No STJ, a liminar foi indeferida.
Nesta  Corte,  a  defesa  insiste  nos  pedidos  formulados  naquele 

Tribunal.
É o relatório.
Decido.
De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, 

razão por que dele não posso conhecer.
É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido 

abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) 
seja  premente  a  necessidade  de  concessão  do  provimento  cautelar  para 
evitar  flagrante  constrangimento  ilegal;  ou  b)  a  negativa  de  decisão 
concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização 
ou  na  manutenção  de  situação  que  seja  manifestamente  contrária  à 
jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, 
unânime, Rel.  Min. Marco Aurélio,  DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por 
maioria,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE,  Rel.  Min. 
Marco Aurélio,  Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP 
(MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ 1º.8.2005).

No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar 
a superação da referida súmula.

Observe-se o teor do ato impugnado:
“I - DO RÉU CLEITON
A) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes
Observando o disposto no artigo 59 do Código Penal c no artigo 42 

da  Lei  11.343/2.006,   verifico   que  as  circunstâncias  judiciais  lhe  são 
extremamente desfavoráveis e exigem exasperação de sua reprimenda legal. 
Ora, a organização criminosa que integrava movimentava vultosa quantidade 
de  entorpecentes  (em  duas  diligências  policiais  foram  apreendidos 
aproximadamente 6.5  kg  de entorpecentes,  distribuído  cm duas espécies 
de entorpecentes,  crack  e cocaína)  e  realizava  o tráfico de entorpecentes 
intermunicipal.

Assim sendo, para distinguir adequadamente o pequeno traficante do 
grande comerciante de entorpecentes, fixo sua pena-base em 1/3 acima do 
mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
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Ausentes  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes  a  apreciar, 
mantenho inalterada sua pena na segunda fase.

Como  exposto  alhures,  presente  a  majorante  prevista  no  art.  40, 
inciso  IV,  da  Lei  n°  I  1.343/06,  recrudesço  sua  pena  em  1/6,  gerando  a 
reprimenda legal  de  07  (sete)  anos,  09  (nove)  meses  c  10  (dez)  dias  de 
reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Destaco,   por  fim,   que  reconhecida  a  prática  do  crime  de 
associação, é inaplicável os benefícios do § 4º, do art. 33, da Lei n° I 1.343/06 
e, por consequência, resta prejudicada eventual pleito pela benesse prevista 
no art. 44 do Código Penal.

Por força da Lei n° 8.072/90, a pena privativa de liberdade imposta 
será  cumprida  no  regime  inicial  fechado, como  medida  suficiente  para 
reprovação e prevenção ao perigoso crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 
elemento propulsor de outros delitos (artigo 33. § 3o, c.c. artigo 59, inciso III, 
do Código Penal)”. (eDOC 11, p. 21)

Como também disposto no acórdão:
“Flávio confessou ter adquirido drogas para revendê-las, mas alegou 

que sua companheira, a corré Rogéria, não tinha conhecimento disso. Disse 
ainda  que  forneceu as 60 porções de  entorpecentes apreendidas com 
Cleiton,  sendo  que  este  seria  o  responsável  por  entregar  as  drogas 
numa  “biqueira.  Alegou  que  foi  a  primeira  fez  que  transportou  drogas. 
Informou que a “Honda Tornado”  é  sua e que  a “Honda Titan”pertencia  a 
Cleiton. Admitiu que a linha de telefone nº (15) 9618-6756 e alegou que o que 
tratou com Anderson era somente sobre compra e venda de veículos e que 
não sabe de nenhum envolvimento dele  com tráfico de drogas. Disse não 
conhecer  Edilson,  Zuleika,  Jaqueline  e  Maria  de  Fátima.  Falou  que  havia 
adquirido  as  drogas  na  Capital  e  que  pagou  R$  10.000,00,  sendo  1.000 
cápsulas de “crack” e 100 de cocaína.  (...)

Durante a diligência, constatou que Flávio era o “gerente”, o “braço 
direito”, de Anderson, e que Edilson, que morava em Salto, era o fornecedor 
das drogas. Em junho de 2011 prendeu Flávio em flagrante delito, na posse 
de elevada quantidade de drogas, que estavam na residência dele. Disseque 
Rogéria, mulher de Flávio, armazenava drogas e, Cleiton, a mando de Flávio, 
transportava drogas. Depois de um mês de interceptações, prosseguiram com 
as  diligências  e  conseguiram  mais  um  flagrante,  cumprindo  mandado  de 
busca na residência de Anderson, assim surpreendendo este, além de Zuleika 
e Regina, que também “caiu” nas interceptações e em cuja residência também 
foram encontradas drogas. (...) 

Ademais,  os  depoimentos  são  harmônicos  e  contundentes, 
inexistindo motivo concreto para concluir que os agentes da lei estejam em 
busca  de  incriminar  falsamente  pessoas  inocentes.  E  os  fatos  por  eles 
narrados  encontram  apoio  nos  elementos  colhidos  durante  a 
investigação,  sobretudo  no  conteúdo  das  interceptações  telefônicas. 
Com  efeito,  os  diálogos  de  fls.  113-116,  118-120,  122-125  e  131-  154, 
comprometem sobremaneira os acusados,  demonstrando o conhecimento 
e  envolvimento  de  cada  um  deles  na  associação  criminosa,  bem 
esclarecida pelos relatos dos policiais. (...) 

Em suma, entendem-se inequivocamente demonstrados os seguintes 
fatos: (...) 

a) Cleiton foi até a casa de Flávio e Rogério, onde recebeu as 60 
cápsulas de “crack”, a fim de distribuí-las a revenda; (...)

Assim, as confissões, apenas parciais, de Cleiton, Flávio, Anderson e 
Edilson encontram respaldo e também complemento nos demais elementos 
colhidos, que trouxeram à luz muito mais do que aquilo que eles confessaram, 
esclarecendo o envolvimento de todos os acusados com o tráfico das 
drogas  descritas  na  denúncia  e  a  associação  deles  para  o  tráfico, 
evidenciada não só pela grande quantidade de droga que armazenavam 
e transportavam, mas também pela natureza dos contatos telefônicos 
que mantinham, pelo emprego de automóvel e até mesmo de arma de 
fogo para o exercício da atividade criminosa. Ressalta-se que a alegação 
de  que  não  havia  vínculo  associativo  entre  os  acusados  também foi 
espancada  tanto  pelo  conteúdo  das  interceptações  quanto  pelas 
informações trazidas aos autos pelos policiais”. 

O regime inicial fechado será mantido(eDOC  10, p. 11-17)
Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do 

artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional 
daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da 
traficância  por  motivos  que,  por  vezes,  confundem-se  com  a  sua  própria 
sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do 
redutor  é  essencial  fundamentação corroborada em elementos capazes de 
afastar  um dos  requisitos  legais,  sob pena de desrespeito  ao  princípio  da 
individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento 
a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples 
presunção.  Não  havendo  prova  nesse  sentido,  o  condenado  fará  jus  à 
redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de 
Drogas. 2016. p. 50).

Nos termos assentados na doutrina: “(...) militará em favor do réu a 
presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica 
a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, 
nesse caso, é do Ministério Público (...)”  (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, 
João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

No caso dos autos, tenho que há fundamentação sólida e idônea no 
acórdão do TJ/PR a justificar o afastamento do redutor. 

In casu, conforme se vê, há afirmação no sentido de que Cleiton era 
membro  de  organização  criminosa  a  demonstrar  a  propriedade  do 
afastamento do redutor. Não se trata de afastar o redutor somente em razão 
da quantidade da  droga,  mas em razão  dos elementos  descritos,  aptos a 
caracterizar o vínculo de organização criminosa.

Vê-se que foi fixado regime mais gravoso, em virtude, além da forma 
organizada, da quantidade da droga, de acordo com o artigo 59 do CP e artigo 
42 da Lei de Drogas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência 
desta Corte. Cito os precedentes:

“A  fixação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  não  está 
atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde 
que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a 
impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas 
do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As 
particularidades  do  caso  concreto  apuradas  pelos  Juízos  antecedentes 
notadamente  no  tocante  à  quantidade  de  droga  encontrada  em poder  do 
agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime 
mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a 
repressão  e  prevenção  do  crime”  (HC  161.482-AgR,  Relator   Ministro 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).

Nesse  contexto,  entendo,  também,  que  as  medidas  cautelares 
alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram 
suficientes a acautelar o meio social.

Ante o exposto,  nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, 
RISTF)

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.836 (530)
ORIGEM : 209836 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : ARI RAMOS DA SILVA
IMPTE.(S) : ARAI DE MENDONCA BRAZAO (197602/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1.  A defesa  de  Ari  Ramos  da  Silva  impetrou  habeas  corpus,  com 

pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 
está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL. 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  REVISÃO  CRIMINAL.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  E  ADEQUADA  DOS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO QUE INADMITIU  O RECURSO ESPECIAL.  MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

I  -  A  ausência  de  impugnação  específica  e  adequada  dos 
fundamentos da decisão que não admitiu  o  recurso especial  impõe o não 
conhecimento do agravo em recurso especial. 

II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado no 
decisum reprochado,  de  maneira  adequada  e  suficiente,  as  razões 
apresentadas  pelo  eg.  Tribunal  de  origem  para  negar  trânsito  ao  recurso 
especial com relação à incidência dos Enunciados Sumulares n. 284/STF e n. 
83/STJ. 

III - "Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de 
que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais 
interpostos  tanto  pela  alínea  "c"  quanto  pela  alínea  "a"  do  permissivo 
constitucional"  (AgRg no  AREsp n.  1.241.318/PR,  Quinta  Turma,  Rel.  Min. 
Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/04/2018). 

Agravo regimental desprovido 
(AREsp  1.862.744-ED-AgRg,  ministro  Jesuíno  Rissato  – 

desembargador convocado do TJDFT)
Em  suas  razões,  a  parte  impetrante  sustenta,  em síntese,  que  o 

paciente foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de 
drogas  sem  prova  suficiente  da  estabilidade  e  permanência  associativa. 
Pretende,  dessa  forma,  a  absolvição  do  delito  previsto  no  art.  35,  da  Lei 
11.343/2006 e, consequentemente, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, 
§4º, da mesma lei).

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do  art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis 
que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte 
impetrante.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência 
no  sentido  de  não  se  conhecer  de  habeas  corpus  quando  as  razões 
apresentadas  pela  parte  impetrante  não  houverem  sido  apreciadas  pelo 
Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão 
de  instância  (HC  192.077  AgR/SP,  ministra  Cármen  Lúcia;  HC  157.575 
AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 
190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; 
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HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).
De  outro  lado,  ainda  que  fosse  possível  superar  tal  óbice,  melhor 

sorte não assistiria à parte impetrante.
É que, para o eventual acolhimento de sua tese defensiva – ausência 

de estabilidade e permanência do grupo criminoso -,  seria  indispensável o 
reexame  de  todo  o  conjunto  fático-probatório produzido  pelas  instâncias 
ordinárias, o que é inviável  para a via estreita do  habeas corpus,  que não 
admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas 
desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 
AgR/MT;  ministro  Ricardo  Lewandowski;  RHC  119.887/MS,  ministro  Dias 
Toffoli):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS 
CORPUS.  CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO.  WRIT SUCEDÂNEO  DE  RECURSO  OU  REVISÃO  CRIMINAL. 
ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE  E  PERMANÊNCIA  RECONHECIDAS  NA 
ORIGEM.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL. 
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  REAVALIAÇÃO  DAS  PREMISSAS 
FÁTICAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA 
NÃO IDENTIFICADAS.

[...]
2. Para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame 

e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à 
medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pela instância 
ordinária apontam no sentido da prática do delito.

[...]
7. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 205.949 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber - grifei)
Mantido, por sua vez, o delito de associação criminosa, aplicável o 

entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “não se abre, ante a 
integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de 
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 
104.434/AC, ministro Marco Aurélio). 

Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
Intime-se. Publique-se 
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.909 (531)
ORIGEM : 209909 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : CARLOS CRISTIANO DRESCH
IMPTE.(S) : CELIO HOHN (15004/SC)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº  698.935 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
1. Celio Hohn impetrou  habeas corpus  em favor de Carlos Cristiano 

Dresch,  com  pedido  de  medida  liminar,  contra  decisão  monocrática  de 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido  de não 

se  conhecer  de  habeas  corpus,  quando  impetrado  contra   decisão 
monocrática de  Ministro  de  Tribunal  Superior,  em razão de caracterizar-se 
inadmissível  supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes 
acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro 
Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, 
ministro  Alexandre de Moraes;   HC 184.614 AgR, ministro  Gilmar Mendes; 
RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial.

3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.918 (532)
ORIGEM : 209918 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
PACTE.(S) : EDUARDO DA SILVA BALBINO DOS SANTOS
PACTE.(S) : VALDEMIR DAS CHAGAS SOARES SILVA
IMPTE.(S) : LAERCIO BARBOSA DE SOUZA (17151/PE)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 705.592 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO

1. Laércio Barbosa de Souza impetrou  habeas corpus  em favor de 
Eduardo da Silva Balbino dos Santos,  com pedido de medida liminar, contra 
decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido  de não 

se  conhecer  de  habeas  corpus,  quando  impetrado  contra   decisão 
monocrática  de Ministro  de Tribunal  Superior,  em razão  de  caracterizar-se 
inadmissível  supressão de instância.  Ilustram essa orientação os seguintes 
acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro 
Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, 
ministro Alexandre de Moraes;  HC 184.614 AgR,  ministro Gilmar Mendes; 
RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial.

3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.978 (533)
ORIGEM : 209978 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : A.B.L.S.
IMPTE.(S) : SIMONE MANDINGA (202991/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESPACHO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  por  Simone 
Mandinga,  em  favor  de  A.B.L.S.,  contra  acórdão  proferido  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no HC 680.918/SP.

Colho da decisão impugnada:
Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  SIMONE  MANDINGA 

MONTEIRO,  em  face  da  decisão  de  fls.  831-832  e-STJ,  de  lavra  da 
Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente o writ. 

Pois bem. O habeas corpus foi impetrado em favor de A B L DA S 
(MENOR), em face de decisão liminar, proferida pelo Desembargador Relator 
junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu 
a liminar pleiteada em mandamus impetrado na origem. 

Sustenta, em suma, que a infante reside desde o nascimento com o 
casal A. e C., conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade, firmado 
pela genitora, com anuência do Conselho Tutelar. 

Narra  que  o  casal  ajuizou  demanda buscando a  regularização  da 
guarda  e,  após  cientificação  do  Ministério  Público  local,  o  referido  órgão 
apresentou  ação  buscando  o  acolhimento  da  criança,  tendo  sido  deferida 
liminar,  em 25 de fevereiro de 2021, quando a menor estava com 8 (oito) 
meses de vida. 

Aduz  que  "a  infante  encontrava-se  plenamente  atendida  em  suas 
necessidades  e  vinculado  há  quase  um  ano  à  família  que  pleiteou  o 
reconhecimento  de  sua  adoção,  nada  justificando  sua  retirada  abrupta, 
ilegítima e injustificável" (fls. 8-9 eSTJ). 

Pugna,  ao  final,  pela  cassação  da  decisão  que  determinou  o 
acolhimento institucional e a reintegração da menor ao casal guardião. 

Em decisão monocrática, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente 
o mandamus, por considerá-lo inadmissível, eis que impetrado contra decisão 
liminar  proferida pelo  Desembargador Relator  de habeas corpus impetrado 
perante a Corte estadual - aplicação analógica da Súmula 691/STF. 

Acrescentou,  ainda,  "que  o recolhimento  do  menor  se  deu  com a 
anuência  do  Conselho  Tutelar  do  município  onde  residem as  partes,  bem 
como há indícios de burla ao Cadastro Nacional de Adoção, eventualmente 
cometida pelo casal a quem a criança teria sido entregue" (fl. 832 e-STJ). 

Daí  o  presente agravo interno (fls.  835-852 e-STJ),  sustentando o 
cabimento da medida e reiterando a necessidade de concessão da ordem. 

À  fl.  854  e-STJ,  foi  determinada  a  requisição  de  informações  e 
abertura de vista ao MPF. 

Às fls. 862-865 e-STJ, o Juízo de primeira instância informou que "a 
criança, desde a primeira antecipação de tutela a até 16 de junho de 2021 
permaneceu sob acolhimento familiar, modalidade preferencial para recepção 
e proteção da criança, numa das 26 famílias capacitadas pelo Município e 
fiscalizadas por este Juízo para tanto. Desde 16 de junho de 2021 a criança 
se encontra sob estágio de convivência com família que pretende sua adoção" 
(fl. 864 e-STJ). 

Às  fls.  866-997  e  998-1135  e-STJ,  a  Corte  de  origem  prestou 
informações  a  respeito  do  agravo  de  instrumento  n. 
2040251-94.2021.8.26.0000  e  do  habeas  corpus  n. 
2146711-08.2021.8.26.0000,  ambos  com  julgamento  de  mérito  naquela 
instância. 

No STJ, o recurso não foi provido.
Nesta Corte, a defesa requer “Seja concedido liminarmente o salvo 

conduto  em  favor  da  paciente,  e,  em  sede  de  mérito,  confirmada,  
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determinando a imediata cessação de violação ao direito de locomoção da  
paciente com a determinação de seu desacolhimento institucional, bem como 
o afastamento imediato de qualquer medida consistente em aproximação da  
infante de terceiros sob pretexto de desacolhimento com finalidade adotiva, 
devendo a mesma ser reintegrada ao casal guardião de forma imediata;”

A PGR opina pela concessão da ordem.
É o relatório.
Analiso o pedido de concessão de medida liminar.
Colhe-se  dos  autos  que  paciente,  uma  bebê,  foi  entregue 

clandestinamente por seus pais ao casal Alvanise Rodrigues Silva do Amaral 
e Carlos Alberto Pereira do Amara, que, de imediato, ingressou em Juízo para 
regularizar a guarda.

Quando  o  Ministério  Público  tomou  ciência,  “ajuizou  ação  de 
destituição familiar cumulada com aplicação de medidas de proteção e pedido  
de  busca  e  apreensão  (Processo  nº  1006257-  02.2021.8.26.0224),  por 
entender  que  houve  entrega  irregular  de  incapaz  a  terceiros,  bem  como  
violação  à  ordem regular  do  cadastro  do  Sistema  Nacional  de  Adoção  e  
Acolhimento.”

O Juízo, então, “concedeu a liminar para determinar a suspensão do 
poder familiar da genitora Maria Clara Lima da Silva (residente no Maranhão)  
e o acolhimento institucional da criança, bem como a proibição de visitas à  
criança, com fundamento no artigo 101, inciso VII, do ECA. A menor, à época  
com apenas 7 meses de idade, foi recolhida em entidade institucional. Em 16 
de junho de 2021, a paciente foi transferida para residência de uma família  
acolhedora, que pretende sua adoção.”

O  referido  casal  interpôs  agravo  de  instrumento,  desprovido  pelo 
Tribunal.

O  controvérsia  posta  é  a  seguinte:  é  possível  o  afastamento  da 
paciente  do  convívio  com o  casal   Alvanise  Rodrigues  Silva  do  Amaral  e 
Carlos Alberto Pereira do Amara, em razão da adoção irregular?

A Procuradoria-Geral  da  República  entende  que  não,  por  meio  de 
percuciente parecer em que assinto, verbis:

11. O pedido merece provimento.
12.  O  caso  deve  ser  analisado  sob  o  enfoque  da  Constituição 

Federal,  em  especial,  o  princípio  da  proteção  integral  dos  interesses  da 
criança e do adolescente.

[…]
14.  No  presente  caso,  o  Juízo  a  quo  determinou  o  acolhimento 

institucional da paciente, ao argumento de que “há consideráveis indicativos 
de que a menor em questão esteja em situação de risco”. Baseou-se apenas 
no relato  da Promotoria  de Justiça de que a genitora entregou a filha em 
adoção  irregular  a  pessoas  sem  qualquer  vínculo,  burlando  a  ordem 
cronológica dos habilitados no cadastro de adoção.

[…]
16.  No  entanto,  tal  conclusão  não  condiz  com  a  realidade 

apresentada no Laudo de Estudo Social, nem com as fotos colecionadas aos 
autos, que demonstram que a paciente estava sendo acolhida e amparada, 
física e psicologicamente, pelo casal lvanise e Carlos Alberto, com provas de 
que um forte vínculo afetivo familiar, além de ligação com a família biológica, 
que reside no interior do Estado do Maranhão.

17.  Sobre  as  condições  da  vivência  familiar  da  paciente,  seus 
aspectos emocionais e o vínculo afetivo, consta do laudo pericial psicológico 
realizado em 19 de abril de 2021 que “a pequena ao ser acolhida demonstrou 
estranhamento  ao  ambiente  e  profissionais”.  Extrai-se  ainda  do  relato  de 
Carlos Alberto que “Ana Beatriz já estava os identificando como pais, ‘agora 
estava vendo o que é ser mãe e ser pai’, me sentia o pai dela’, exemplificando 
que ao sair do lar ou ao chegar, a pequena o recebia com afeto. Exemplifica 
que a pequena já tentava soletrar o reconhecimento parental em construção 
‘ela já falava papa’, menciona que o dia-a-dia favorecia o reconhecimento da 
parentalidade entre todos, de modo, que Alvanise também era reconhecida 
como mãe” (fl. 989).

18.  Na  verdade,  ao  contrário  dos  fundamentos  apresentados  pelo 
Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarulhos, não havia 
nenhum direito da paciente que estava ameaçado e/ou violado, nem mesmo 
risco  à  sua  integridade.  A  menor,  de  tenra  idade  e  portadora  de  sífilis 
congênita,  foi  amparada durante mais  de seis  meses,  recebendo cuidados 
médicos, alimentação, moradia fixa, boas condições de higiene, numa rotina 
adequada a uma criança de sua idade.

20.  Tanto  que  o  Juízo  a  quo  sequer  preocupou-se  em  ouvir 
previamente os cuidadores e os familiares, tratando a criança como se fosse 
um  objeto,  que  não  merecesse  os  cuidados  do  Estado,  tirando-a 
abruptamente da família que a acolheu para entregá-la a estranhos – sem 
nenhuma adaptação e com proibição de visitas  – e,  seguida,  inseri-la  em 
família substituta, para fins de adoção, em nítida violação ao devido processo 
legal.

[…]
21. A mera alegação de violação à ordem do cadastro de adoção não 

é suficiente para retirar a criança do convívio real de uma família que estava 
com  sua  guarda  de  fato,  com  aquiescência  de  genitora  e  a  anuência  do 
Conselho Tutelar do Município de São Bernado, no Estado do Maranhão, que 
determinou à Alvanise o dever de “garantir as condições estruturais básicas, 
como educação, saúde e lazer da criança” (fls. 36/37), o que efetivamente foi 
cumprido.

23.  O  caso  em  epígrafe  apresenta  peculiaridades  que  indicam  a 

necessidade de uma nova avaliação, pois a retirada abrupta da paciente do 
lar e do convívio dos cuidadores de fato pode ter efeitos nefastos sobre o seu 
bem-estar e desenvolvimento, com reflexos futuros em seu comportamento.

24. Há inúmeros estudos científicos que comprovam que os traumas 
sofridos por uma criança após o seu nascimento causam danos gravíssimos, 
sendo causa de transtornos que a martirizam por toda a vida.

25. A despeito de sua pouca idade, não se pode dizer que não houve 
grave  sofrimento da menor com a separação súbita  das pessoas  a quem 
reconhecia  como  seus  pais  e  com  o  rompimento  dos  laços  afetivos 
consolidados  na  figura  materna  e  paterna,  com  danos  psicológicos 
irreversíveis à criança.

26. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao avaliar o risco in concreto, 
partiu de premissas equivocadas de que, “diante da tenra idade da petiz e do 
curto período de tempo em que esteve sob a guarda dos agravantes – pouco 
mais  de  meses  –  não  se  vislumbra  a  presença  de  vínculos  sólidos  e 
definitivos”  (fls.  1.074/1.075).  Tal  conclusão  não  encontra  a  mínima 
ressonância no triste contexto revelado nos autos e vai de encontro a todas as 
normas de proteção integral do menor.

27. É absolutamente desproporcional a busca e apreensão imediata 
da menor, sem realização de uma avaliação psicológica e a oitiva prévia dos 
interessados,  para  efetuarem  o  contraditório  e  ampla  defesa.  Somente  se 
justificaria um ato dessa gravidade se houvesse comprovação de violência e 
danos à criança, o que, definitivamente não ocorreu. A iniciativa do Ministério 
Público e a decisão judicial objetivaram exclusivamente a proteção da lista de 
adoção, sem considerar a situação da criança e os danos que poderiam lhe 
advir da medida.

28. Do mesmo modo, é injustificável  a negativa de habilitação nos 
autos do casal, como parte interessada, afinal eles detinham a guarda de fato 
da  paciente,  amparados  por  termo  de  compromisso  firmado  no  Conselho 
Tutelar do Estado do Maranhão e autorização de viagem emitida pelo Poder 
Judiciário (fl. 38).

29.  Diante  dessas  circunstâncias,  independentemente  de  qualquer 
conclusão sobre a (i)licitude da entrega da menor pela genitora e sobre a 
suspeita de “adoção à brasileira”, não parece que o melhor para a integridade 
da paciente seja ficar em um abrigo ou numa família provisória. A incerteza 
quanto  à maneira  como será  tratada  contrasta  com a  certeza  de  que  ela 
estava em boas condições físicas,  psíquicas e sociais,  inserida em família 
capaz de manter essa situação, diretamente ligadas aos parentes biológicos. 

30. O acolhimento institucional da menor jamais pode ser traduzido 
como medida mais salutar do que a permanência da criança com a família 
que tinha a guarda de fato, com permissão da família biológica. A convivência 
ao longo de quase 7 (sete) meses ente o casal e a paciente foi suficiente para 
que se firmassem laços familiares concretos e nítidas relações de afetividade.

31. Vale lembrar ainda que a avó materna mudou-se para Guarulhos/
SP  e  requereu  a  guarda  da  paciente,  contando  com  auxílio  de  Alvanise 
Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira, tudo no intuito de fornecer 
boas condições à paciente e manter o vínculo familiar. Assim, a criança deve 
ser protegida de sucessivas e abruptas alterações em seu lar, com vistas à 
proteção de sua estabilidade emocional.

32. A conclusão inarredável é no sentido de que regras e formalismos 
processuais, embora inerentes ao curso de uma ação judicial, assim como a 
ordem  da  fila  de  adoção,  não  devem  se  sobrepor  ao  melhor  interesse  e 
conveniência da criança envolvida em complexo processo de adoção, como 
ocorre na espécie, sob pena de grave comprometimento à sua estabilidade 
emocional. 

34.  À  vista  de  tudo  quanto  exposto,  considerando  que  o  objetivo 
maior é preservar o interesse do menor em plena formação, tem-se que a 
decisão  impugnada  deve  ser  cassada,  assegurando-se  a  permanência  da 
paciente junto ao casal Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto 
Pereira  do  Amaral,  até  que  sobrevenha o  desfecho  da  ação  principal  em 
trâmite no juízo de origem e a decisão sobre a guarda definitiva (Processo nº 
1006257- 02.2021.8.26.0224) (eDOC 28)

Com efeito, observa-se dos autos que a paciente vinha sendo muito 
bem cuidada pelo casal que a recebeu, de modo que o mero formalismo, tão 
querido  pelo  Ministério  Público  de  São  Paulo,  está  gerando  efeito 
violentamente contraproducente e contrário ao bem-estar da criança.

A paciente, conforme bem pontou a PGR, foi  tratada como objeto, 
ante a desconsideração de que ela já estava familiarizada com o casal que 
dela cuidava com afeto, embora com a adoção pendente de regularização.

Assim,  excepcionalmente,  em  que  pese  a  suspeita  de  adoção  à 
brasileira, “não parece que o melhor para a integridade da paciente seja ficar 
em um abrigo ou numa família provisória. A incerteza quanto à maneira como  
será tratada contrasta com a certeza de que ela estava em boas condições  
físicas,  psíquicas  e  sociais,  inserida  em  família  capaz  de  manter  essa 
situação, diretamente ligadas aos parentes biológicos.”

Ante  o exposto,  concedo a liminar para  suspender os efeitos  da 
decisão impugnada e determinar a permanência da paciente junto ao casal 
Alvanise Rodrigues Silva do Amaral e Carlos Alberto Pereira do Amaral, até 
que sobrevenha o desfecho da ação principal em trâmite no juízo de origem e 
a  decisão  sobre  a  guarda  definitiva  (Processo  nº  1006257- 
02.2021.8.26.0224).

Intime-se via DJe. Comunique-se com urgência.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
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HABEAS CORPUS 210.039 (534)
ORIGEM : 210039 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : NEI CASTELLI
IMPTE.(S) : ANDRE LUIS CALLEGARI (57206/DF, 26663/RS) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATORA DO HC Nº 703.073  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 
julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 703.073/GO, submetido 
à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.

Consta  dos  autos  que  o  paciente  foi  preso  preventivamente  e 
pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, por duas vezes 
(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), porque 

concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado, sendo o 
mandante das execuções das vítimas, oferecendo promessa de recompensa 
para seus comparsas, além de planejar e prestar apoio material e moral aos 
executores  (fl.  32).  O  crime  foi  cometido  como  reiteração  pela  perda 
patrimonial  experimentada  pelo  Paciente  em  ação  judicial  em  que  os 
ofendidos aturam como advogados. 

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a 
ordem, em acórdão assim ementado: 

HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO  (PROMESSA  DE 
RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO 
QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DA  VÍTIMA).  PRISÃO  PREVENTIVA. 
MANUTENÇÃO  NA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  TESES  ALEGADAS: 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA E  DOS  REQUISITOS  DA CAUTELARIDADE 
PARA  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  NA  DECISÃO  DE 
PRONÚNCIA.  PREDICADOS  PESSOAIS.  FALTA  DE 
CONTEMPORANEIDADE.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS  À 
PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. 

1. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade não 
constitui fato de legitimação para livrar solto paciente, pois, a própria Carta 
Magna autoriza a prisão em flagrante ou por ordem motivada e escrita da 
autoridade judiciária, conforme preconiza o seu artigo 5º, inciso LXI.

2. Se a gravidade concreta do delito subsiste (homicídios duplamente 
qualificados e supostamente se deram a mando e promessa de recompensa e 
com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), e os indícios de 
autoria e prova da materialidade denotam a periculosidade do paciente e a 
imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública, especialmente pelas 
circunstâncias  fáticas  em  que  ocorreram,  deve  ser  conservada  a  prisão 
preventiva, máxime quando se constata a tentativa de fuga do paciente,  a 
bordo  do  seu  veículo  e  portando  alto  valor  numerário,  o  que  burlaria  a 
aplicação da lei penal.

3.  Permanecendo preso  preventivamente  durante  toda  a  instrução 
processual, cuja legalidade foi confirmada por esta Corte de Justiça, não há 
ilegalidade a ser reconhecida na manutenção da constrição determinada na 
decisão  de  pronúncia,  presentes  os  requisitos  autorizadores  da  constrição 
cautelar, não afastada a contemporaneidade da causa justificadora. Quando a 
decisão  foi  embasada  na  real  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  e, 
ainda, em razão da inadequação e insuficiência da aplicação das medidas 
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não deve 
ser a segregação substituída.

4. Se não há comprovação nos autos de que o paciente esteja em 
estado de saúde extremamente debilitado e também não restou comprovada 
a  impossibilidade  de  atendimento  médico  adequado  e  de  tratamento  no 
estabelecimento  prisional,  inviável  acolher  a  pretensão  de  concessão  de 
prisão domiciliar, até porque não se pode utilizar a Recomendação do CNJ nº 
62/2020 como imperativo para a soltura dos segregados.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior 

Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo 
colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do 
acórdão: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  IMPUGNAÇÃO  À 
PRISÃO  PREVENTIVA.  CUSTÓDIA  MANTIDA PELA SEXTA TURMA NO 
JULGAMENTO DO HC N. 675.661/GO. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DO 
CÁRCERE.  SITUAÇÃO  FÁTICA  INALTERADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
MUDANÇA  DE  ENTENDIMENTO,  APENAS  PORQUE  ENCERRADA  A 
PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI.  DENEGADA A ORDEM. 
AGRAVO DESPROVIDO. 

1.  As  matérias  referentes  aos  requisitos  da  prisão  preventiva,  às 
condições pessoais favoráveis do Réu, à possibilidade de fixação de medidas 

cautelares  diversas  da  prisão  e  ao  cabimento  da  prisão  domiciliar  para 
preservar a saúde, já foram apreciadas nesta Corte no  HC n. 675.661/GO, 
impetrado  antes  da  sentença  de  pronúncia,  no  qual  foram  formuladas 
idênticas pretensões às veiculadas no presente feito, tendo sido denegada a 
ordem em decisão mantida em sede de agravo regimental pela Sexta Turma, 
em 17/08/2021. 

2. Não há alteração do quadro fático que justifique revogar a prisão 
preventiva após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a 
prolação  da  sentença  de  pronúncia.  Ao  revés,  os  fundamentos  da 
constrição –  gravidade  concreta  da  conduta  e  fundado  risco  de  fuga  – 
permanecem, como bem consignaram as instâncias ordinárias. 

3.  Temerário  desconstituir  a  custódia  cautelar  do  Acusado  preso 
desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado 
após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, com a prolação da 
sentença de pronúncia. 

4. Agravo regimental desprovido. 
Nesta  ação,  o  impetrante  alega,  em  suma,  a  ausência  dos 

pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que:  Quando 
da prolação da sentença da pronúncia, restou analisada a manutenção da 
prisão preventiva. Nessa decisão, o magistrado entendeu que persistia o risco  
à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, ainda que desprovida 
de fundamentação idônea e baseado unicamente em suposições e juízos de  
valor sem qualquer elemento probatório viável. 

Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  revogar  o  decreto 
prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido. 
Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao 

pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção 
da prisão  anteriormente decretada.  Nessas  circunstâncias,  pode-se aceitar 
uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de  
todo  modo,  a  explicitação quanto à permanência,  no tempo,  das mesmas 
circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli  et 
al.  Comentários  ao Código de Processo Penal.  São Paulo:  Atlas,  2014,  p. 
809). Nesse sentido: 

(…)  1.  A sentença  de  pronúncia  resta  fundamentada  quando  há 
remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a 
ausência  de  alteração  do  quadro  fático-processual  desde  a  data  da 
decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/
PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias 
Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA 
Julgamento:  10/04/2007  2ª  Turma,  DJ  de  28/6/07;  HC 86019/RS,  rel  Min. 
Carlos  Britto,  1ª  Turma,  DJ  de  7/4/2006.  (…)  5.  Ordem DENEGADA.  (HC 
101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ 
FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 

No  presente  caso,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  ratificou  o 
entendimento  das  instâncias  ordinárias  quanto  à  imprescindibilidade  da 
segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 

De  outra  parte,  verifica-se  que  a  prisão  cautelar  foi  mantida  na 
sentença  de  pronúncia  sem  o  acréscimo  de  fundamentação  ao  decreto 
prisional (fls. 78-80), in verbis: 

"Ainda  persiste  a  necessidade  de  se resguardar  a  ordem pública,  
ante a gravidade concreta combinada ao modus operandi dos delitos, uma  
vez que há indícios de premeditação, unidade de desígnios e o laudo de local  
de morte violenta descreveu dinâmica delitiva grave.  Relembre-se também 
que  a  periculosidade  do  réu  Pedro  ficou  reforçada  no  depoimento  da  
testemunha  Rangel  da  Silva  Carvalho  e  que  a  periculosidade  do  réu  Nei  
Castelli encontrou lastro nos depoimentos judiciais de Dimitry Cerewuta Jucá 
e do informante Luciano Maffra de Vasconcelos, bem como no próprio temor 
demonstrado pela vítima Marcus em seus diálogos. 

Deve-se assegurar também a aplicação da lei penal, tendo em vista 
que Pedro Henrique fugiu do distrito da culpa, que Cosme pode ter se valido  
de sua condição de residir  fora do distrito  da culpa para ofuscar  eventual  
ligação com os delitos e que Nei Castelli pode ter empreendido fuga, portando 
o importe em espécie de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Pontuo que  
apesar de a defesa tentar demonstrar a origem lícita desse valor, não se pode  
desconsiderar a relevância do numerário para ser transportado em viagem de 
carro. 

Relembro, no mais, que os bons predicados pessoais apontadas pela  
Defesa do réu Nei Castelli, por si só, não são aptos a ensejar a revogação da 
medida constritiva.  Outrossim,  apesar  de o réu integrar  eventual  grupo de  
risco, não ficou demonstrado que não lhe esteja sendo fornecido tratamento  
adequado e que sua integridade física não está sendo considerada. 

[...] 
A prisão  do  réu  Nei  Castelli  não  contém  ilegalidade  por  falta  de 

motivação, tampouco ausência de contemporaneidade, pois foi apresentada 
motivação suficiente, legalmente respaldada. Frise-se que o fato ocorreu em 
28/10/2020  e  a  prisão  preventiva  foi  determinada  logo  em  seguida,  em 
07/12/2020, não havendo que se falar tampouco em excesso de prazo na  
segregação, tendo em vista que não houve desídia do Poder Judiciário ou da 
acusação, inexistindo mora que ofenda ao princípio da razoabilidade apta a 
relaxar a segregação cautelar. 

Ademais, vislumbro que não se deve substituir  a prisão preventiva 
por  uma  das  medidas  cautelares  previstas  no  artigo  319  do  Código  de  
Processo Penal, pois não seriam suficientes para resguardar a ordem pública  
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e a aplicação da lei penal. 
Considerando  os  pontos  outrora  expostos,  o  prestígio  financeiro 

demonstrado pelo réu Nei Castelli e a possibilidade de, eventualmente, estar  
envolvido na compra de decisões judiciais, entendo que seriam ineficientes 
para  resguardar  a  aplicação  da  lei  penal  e  a  ordem  pública  o  uso  de  
monitoração eletrônica, a imposição de obrigatoriedade de comparecimento 
periódico em juízo, a proibição de frequentar certos lugares, a proibição de  
manter contato com determinadas pessoas, a proibição de se ausentar da  
comarca ou a necessidade de recolhimento domiciliar em alguns períodos." 

Verifico, assim, que apesar de a sentença de pronúncia alterar o título 
prisional  do caso em concreto,  os  fundamentos  da constrição –  gravidade 
concreta  da  conduta  e  fundado  risco  de  fuga  –  permanecem,  como  bem 
consignou o acórdão impugnado. 

Outrossim, não há alteração do quadro fático que justifique revogar a 
prisão preventiva após encerrada a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, 
com  a  prolação  da  sentença  de  pronúncia.  Ao  revés,  a  necessidade  de 
submeter  o  Paciente  a  julgamento  plenário  torna  temerário  desconstituir  a 
custódia  cautelar  do  Réu  preso  desde  o  início  da  instrução,  por  decreto 
prisional devidamente fundamentado, como já foi atestado por este Superior 
Tribunal de Justiça em outras oportunidades. 

Com efeito, a decretação da prisão preventiva está suficientemente 
fundamentada,  tendo  sido  amparada  na  especial  gravidade  da  conduta, 
evidenciada pelo modus operandi do delito – o Paciente seria "mandante de 
um duplo homicídio qualificado, cometido por ocasião de uma simulação de 
interesse na prestação de serviço advocatício,  tudo isso motivado,  ao que 
parece, por sentimento de vingança" –, bem como no fato de o Paciente ter 
sido  preso  em  suposta  situação  de  fuga,  pois  "portava  em  espécie  R$ 
34.000,00 (trinta e quatro mil reais) quando foi preso" e "estava em trânsito na 
cidade de Catalão/GO". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação 
cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e 
aplicação da lei penal. 

Friso que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o 
condão  de,  por  si  só,  desconstituir  a  custódia  antecipada,  caso  estejam 
presentes outros requisitos  de ordem objetiva  e subjetiva que autorizem a 
decretação da medida extrema. E, consideradas as circunstâncias do fato, a 
gravidade da conduta e o risco concreto de evasão, não se mostra suficiente, 
no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

De acordo com o art.  312 do Código de Processo Penal,  a prisão 
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime 
(materialidade)  e  indício  suficiente  de  autoria.  Além  disso,  é  preciso 
demonstrar,  concretamente,  a  existência  de  um  dos  fundamentos  que  a 
autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; 
por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação 
da lei penal. 

No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem 
pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu 
acentuada  gravidade  e  que  revestem  a  conduta  de  remarcada 
reprovabilidade. Sobressaem, no decreto prisional, os registros de que (a)  o 
Paciente seria  ‘mandante de um duplo homicídio qualificado,  cometido por  
ocasião de uma simulação de interesse na prestação de serviço advocatício,  
tudo  isso  motivado,  ao  que  parece,  por  sentimento  de  vingança’;  e  (b)  o 
Paciente  ter  sido  preso  em  suposta  situação  de  fuga,  pois  ‘portava  em 
espécie R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) quando foi preso’ e ‘estava em 
trânsito na cidade de Catalão/GO’. 

Esta  SUPREMA  CORTE  já  assinalou  que  “a  periculosidade  do 
agente, evidenciada pelo  modus operandi na prática delito, justifica a prisão 
preventiva  para  garantia  da  ordem  pública”  (HC 95.414,  Rel.  Min.  EROS 
GRAU,  Segunda  Turma,  DJe  de  19/12/2008)  .  Nessa  mesma  linha  de 
entendimento: HC 149.742 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 
19/12/2017; HC 142435 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 
de  26/6/2017;  HC 141547 AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO,  Primeira 
Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.

Além da  gravidade  dos  crimes  de  homicídio qualificado  retratados 
nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição 
da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública,  mas também 
para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 
AgR, Relator(a):  Min.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 
19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 
2/6/2017;  HC 128.710-AgR,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  DJe  de 
20/4/2017;  HC  137.651-AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira 
Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, DJe de 3/10/2016.

Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado 
quanto  à  inaplicabilidade  das  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  cuja 
incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar  a ordem 
pública, ante as particularidades do caso. 

Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de 
forma  a  infirmar  o  entendimento  da  instância  ordinária,  demandaria 
igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com 
esta  via  processual  (cf.  HC 127287,  Rel.  Min.  MARCO AURÉLIO,  Rel.  p/ 
Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; 
HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 

17/2/2017;  HC  135.748,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda 
Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 
Turma,  DJe de 28/11/2016;  HC 134.445-  AgR,  Rel.  Min.  EDSON FACHIN, 
Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.092 (535)
ORIGEM : 210092 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : ARTHUR ALVES DE QUEIROZ
IMPTE.(S) : WILLIAM DE SOUZA (314743/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado 
por Wlliam de Souza, em favor de Arthur Alves de Queiroz, contra decisão 
monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 651.029/SP:

Colho da decisão impugnada:
“Foi o paciente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. 

Segundo o apurado,  "no  dia  22 de  outubro de 2020,  policiais  militares  se 
dirigiram  à  residência  do  paciente  para  averiguar  informações  de  que  um 
indivíduo  estaria  embalando  e  armazenando  drogas,  de  sorte  que  se 
depararam com ele [ora paciente]carregando uma caixa de papelão na qual 
havia um 'tijolo' de maconha" (e-STJ fl. 128). No interior da residência, foram 
encontrados  outros  tijolos  de  maconha  pesando  4,611kg  (quatro  quilos, 
seiscentos e onze gramas), bem como uma sacola plástica contendo 1,323kg 
(um quilo, trezentos e vinte e três gramas) de cocaína. 

A prisão  em  flagrante  foi  convertida  em  preventiva.  Contra  essa 
decisão insurgiu-se a defesa. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. 

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que não houve 
autorização do paciente para a entrada dos policiais no seu domicílio. Nesse 
contexto,  entende imperioso o reconhecimento da ilicitude da prova e,  em 
consequência,  o trancamento da ação penal,  bem como o relaxamento da 
prisão preventiva. 

Diante disso, pede, em tema liminar, possa o paciente aguardar em 
liberdade o julgamento definitivo do presente inconformismo. 

No  mérito,  busca  seja  reconhecida  a  ilicitude  das  provas  obtidas 
mediante a invasão do domicílio do paciente e requer o trancamento da ação 
penal e o relaxamento da custódia cautelar.  ” (www.stj.jus.br)

No  STJ,  a  ordem  foi  denegada  em  16.8.2021.  Não  foi  interposto 
agravo regimental.

Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 
Impetrado desacompanhado de qualquer documento, o impetrante foi 

intimado para instruir o writ, o que fez em 15.12.2021.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registro  que o mérito da controvérsia não foi apreciado 

pelo  colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação 
por esta Corte resultaria em supressão de instância.

É que,  ausente  pronunciamento colegiado naquele Tribunal,  não 
houve  lá  esgotamento  da  instância.  Sem  o  esgotamento  da  instância,  a 
análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo  regimental  no  habeas  corpus. 2.  Habeas  corpus    que   
impugna  decisão  monocrática  de  mérito  proferida  por  Ministro  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Supressão  de  instância.  Ausência  de 
pronunciamento  colegiado. Necessidade  de  interposição  de  agravo 
regimental.  3.  Superação do óbice possível  apenas nos casos de flagrante 
ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no 
HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.   Habeas corpus   impetrado   
contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. 
Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a 
autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição 
da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos.  Impossibilidade. 
Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime 
mais  gravoso  e  negativa  de  substituição  da  pena  corporal  devidamente 
fundamentadas.  5  Agravo  improvido”.  (AgR  no  HC  180.489,  de  minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

Não bastasse  a  ausência de interposição de agravo  regimental,  a 
matéria ventilada no presente habeas corpus não tem nenhuma relação com 
aquela  levada  ao  conhecimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  ato 
indicado como impugnado na petição inicial (HC 651.029).

Naqueles autos, o impetrante requereu o “reconhecimento da ilicitude 
da prova e, em consequência, o trancamento da ação penal,  bem como o 
relaxamento da prisão preventiva.”

Neste writ, pede a revisão da dosimetria.
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Ante exposto, por completa ausência de correlação entre o pedido e o 
ato impugnado, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.144 (536)
ORIGEM : 210144 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA
IMPTE.(S) : AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO 

(311063/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas  corpus. Crimes  de  tráfico  transnacional  de  drogas.  Prisão 
preventiva.  Alegado  excesso  de  prazo  para  formação da  culpa.  Manifesta 
ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar, impetrado  por 

Aureo  Tupinamba  de  Oliveira  Fausto  Filho  e  outro  em  favor  de  Luciano 
Hermenegildo  Pereira,  contra  acórdão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  da 
lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu pedido de extensão nos 
autos do HC 545.097/SP (evento 9).

O  Paciente  foi   condenado  à  pena  de  12  (doze)  anos  de 
reclusão,  em regime  inicial  fechado,  pela  prática  do  crime  de  tráfico 
transnacional  de drogas  (arts.  33  c/c  40,  I,  da  Lei 11.343/2006) (evento 
4).

Extraio do ato dito coator:
“PEDIDOS  DE  EXTENSÃO  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO 

TRANSNACIONAL  DE  DROGAS.  PROVA  NOVA  SUPERVENIENTE.  
CONVERSÃO  DO  JULGAMENTO  EM  DILIGÊNCIA.  NULIDADE  DO 
JULGAMENTO.  EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO EM RELAÇÃO A 
APENAS UM DOS CORRÉUS.

1.  O  corréu  Fabio  Dias  dos  Santos  foi  preso  preventivamente  há  
pouco  mais  de  4  anos  e  também  foi  condenado  à  pena  de  12  anos  de 
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, em sentença que lhe negou o  
direito de recorrer em liberdade. Assim, uma vez que se reconhece a nulidade  
do acórdão da apelação, com a determinação de que seja  realizado novo 
julgamento,  configurado  está  o  apontado  excesso  de  prazo  na  custódia  
cautelar desse corréu, que perdura há mais de um terço do tempo pelo qual  
foi condenado.

2.  O  corréu  Luciano  Hermenegildo  Pereira  está  preso 
preventivamente  há  pouco  mais  de  2  anos,  de  maneira  que,  
considerando  o  quantum  da  pena  que  lhe  foi  imposta  na  sentença 
condenatória (12 anos de reclusão), não se identifica excesso de prazo 
injustificado na sua custódia cautelar.

3. Esta Corte concedeu a ordem de habeas corpus, para anular o  
julgamento da Apelação Criminal n. 0012478-85.2013.4.03.6104/SP, da qual o 
requerente Gilcimar de Abreu nem sequer figurou como parte. Assim, porque 
não caracterizada hipótese prevista no art. 580 do CPP, não há como se lhe 
estender os efeitos do acórdão proferido às fls. 1.033-1.048.

4.  Pedidos  de  extensão  formulados  em  favor  de  Luciano  
Hermenegildo Pereira e de Gilcimar de Abreu indeferidos. Pedido de extensão  
formulado em favor de Fabio Dias dos Santos deferido, nos termos do voto do 
relator.”

No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo para formação da 
culpa,  custodiado  o  paciente  desde  15.9.2019.  Argumenta  ausência  de 
contemporaneidade da prisão preventiva. Aduz que “A Sexta Turma concedeu 
o  HC  ‘para  anular  o  julgamento  da  Apelação  Criminal  n.  0012478-  
85.2013.4.03.6104/SP’ o  que  atinge  o  acórdão  em sua  integralidade,  pois 
todos os 04 corréus foram julgados juntos”. Pugna pela extensão do benefício 
concedido aos corréus. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao 
Paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.  Requer, em 
medida liminar e no mérito, a revogação  da prisão preventiva.

É o relatório.
Decido. 
A  razoável  duração  do  processo  não  pode  ser  considerada  de 

maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, 
até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um 
“processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito 
há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado 
e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse 
sentido o magistério de Daniel  Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito 
Constitucional,  2ª  edição  revista,  atualizada  e  ampliada,  Revista  dos 
Tribunais).

A Corte Superior  ao indeferir o pedido de extensão formulado em 
favor do Paciente, reputou  “Quanto ao corréu Luciano Hermenegildo Pereira,  
verifico, no entanto, ele não está na mesma situação fático-processual que a 
do  paciente.  Nesse  contexto,  o  ato  impugnado  não  identificou  o  alegado 
excesso  de  prazo, porquanto “consoante  noticiou  a  própria  defesa,  esse 
acusado está preso preventivamente desde 15/9/2019 (fl. 1.020), ou seja, há  

pouco mais de 2 anos, de maneira que, considerando o quantum da pena que  
lhe foi imposta na sentença condenatória (12 anos de reclusão – fl. 31), não  
identifico excesso de prazo injustificado na sua custódia cautelar.”

Destaco  que  o  excesso  de  prazo  para  formação  da  culpa  está 
usualmente  associado  ao  período  anterior  à  prolação  da  sentença.  Nesse 
aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, 
após o julgamento de mérito da ação penal, não há mais falar em excesso de 
prazo  (“Superveniência  da  sentença  condenatória  que  torna  superada  a 
questão relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa” - HC 110.313/
MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).

É  com  base  nesse  entendimento  que  a  construção  doutrinária  e 
jurisprudencial sobre o excesso de prazo se relaciona com a demora para o 
julgamento  em  primeiro  grau  de  jurisdição,  e  não  para  a  demora  para 
julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.

Não há, por outro lado, parâmetros normativos para definir quando a 
demora no julgamento de um recurso torna-se arbitrária. E a concessão da 
ordem para julgamento de apelação, tomada à distância, pode eventualmente 
prejudicar a preferência que deve ser concedida pela instância pertinente a 
outras apelações  envolvendo presos,  acaso mais  antigas,  ou  ainda  outros 
processos com preferência legal, como habeas corpus.

Nesse  prisma,  inexistente  ‘situação  anômala’  a  comprometer  ‘a 
efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 
142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).

 Quanto  à  alegada  ausência  de  contemporaneidade  da  prisão 
preventiva com o fato criminoso imputado ao Paciente, observo que a matéria 
não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há 
óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob 
pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 
134.957-AgR/MG,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  1ª  Turma,  DJe  24.02.2017;  RHC 
136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 
133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-
ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 

Ausente,  pois,  ilegalidade  ou  arbitrariedade  no  ato  hostilizado 
passível de correção na presente via.

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber 
Relatora

HABEAS CORPUS 210.170 (537)
ORIGEM : 210170 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : GIRLENE ROBERTA PEREIRA DE FREITAS
IMPTE.(S) : ANDRE GUSTAVO COSTA MAGALHAES PINTO 

(115201/MG) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus, com pedido de medida liminar, 
impetrado  por  Guilherme  Martins  Fonseca,  em  favor  de  Girlene  Roberta 
Pereira  de  Freitas,  contra  decisão  proferida  pela  5ª  Turma  do  Superior 
Tribunal de Justiça (STJ),  nos autos do HC 692.121/MG. 

Colho da decisão impugnada: 
“Trata-se de agravo regimental  interposto por GIRLENE ROBERTA 

PEREIRA DE FREITAS contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do 
habeas corpus em que se buscava a revogação da prisão preventiva, ainda 
que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 

No presente regimental, a defesa reafirma a ausência dos requisitos 
da prisão preventiva, de modo que o encarceramento cautelar da agravada 
está fundamentada na gravidade abstrata do delito. 

Informa que, por ocasião da impetração de habeas corpus perante a 
Corte estadual,  a Procuradoria-Geral  de Justiça opinou pela concessão da 
ordem. Aponta que o volume da droga encontrada não é suficiente, por si só, 
para justificar a prisão preventiva da paciente. 

Afirma a ocorrência de indevido reforço e acréscimo de fundamentos 
à prisão  preventiva pelo Tribunal de origem. 

Ressalta que a agravante conta com condições pessoais favoráveis e 
assegura  a  suficiência  da  aplicação  de  medidas  cautelares  alternativas, 
previstas no art. 319 do CPP. 

Pretende, assim, a reconsideração do decisum ou o julgamento do 
pelo  órgão  colegiado,  para  que  seja  revogada  a  prisão  preventiva  da 
agravante, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas 
da prisão” (eDOC 3, p. 121)

Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de  habeas corpus substitutivo de recurso ordinário  contra 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em  habeas 
corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que denegou o HC.

Transcrevo a fundamentação do ato coator:
“É evidente que o momento não é apropriado para um juízo definitivo 
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sobre a conduta noticiada no flagrante, mas, analisando a questão restrita a 
seara dos indícios de autoria e materialidade de que cuida o art. 312 do CPP, 
diante  da  periculosidade  do  ato  praticado,  já  que  a  conduzida,  em  tese, 
guardava e tinha em depósito  130 (cento e trinta) pinos de cocaína, com 
massa total de 126.85g (cento e vinte e seis gramas e oitenta e cinco 
centigramas),  01  (uma)  pedra  de  cocaína,  pesando  14,50g  (quatorze 
gramas e cinqüenta centigramas) e Va (um guarto) de barra de crack, 
perfazendo 174.77g (cento e setenta e guatro gramas e setenta e sete 
centigramas), além da apreensão de 01 (um) revólver calibre . 38 e uma 
munição para a supradita arma de fogo, tenho por presente fundamento 
idôneo para a manutenção da custódia cautelar, por risco à ordem pública. 

De se frisar que a quantidade de droga apreendida não se apresenta 
desprezível,  a  indicar  lesividade  agravada  da  conduta  em  apuração,  em 
virtude  de  seu  potencial  de  alcançar  número  considerável  de  usuários  de 
drogas e, por conseguinte, causar impacto negativo de porte à saúde pública, 
bem  Juridicamente  tutelado  pela  incriminação  do  comércio  ilícito  de 
entorpecentes. 

Outrossim, a potencialidade lesiva retratada pelo dito comportamento 
é  intensa  e  impede,  por  isso  mesmo,  o  restabelecimento  da  liberdade  de 
locomoção do agente e consequentemente a aplicação de qualquer medida 
cautelar alternativa à prisão, como forma de preservar,  insista-se, a ordem 
pública, nos termos do art. 312 do CPP. 

Como se observa,  os  fatos se revestem de significativa  gravidade 
concreta, tendo em vista o modo como ocorreram, não apenas sugere afronta 
de  grande  relevo  à  ordem  constituída,  como  também  vem  causando 
acendrado trauma em toda a comunidade local. (...)

Destarte,  pelo menos por ora, há necessidade de se resguardar a 
ordem pública". (eDoc 3, p. 72)

Esta  Corte  tem  considerado  legítimos  os  decretos  prisionais 
consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de 
reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela 
motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP,  rel.  Dias Toffoli;  HC 
175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.

No  caso  vertente,  a  periculosidade  da  paciente  se  encontra 
objetivamente motivada pela suposta prática do tráfico de maneira organizada 
e com arma de fogo. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas 
corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou 
individual.  HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o 
habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o 
instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la,  com as 
cautelas  próprias.  PRISÃO  PREVENTIVA –  FLAGRANTE  –  TRÁFICO  DE 
DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA.  Precedida a prisão preventiva  de 
flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 
revólver,  tem-se sinalizada a periculosidade e viável  a custódia provisória”. 
(HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o 
tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). 
Porte  de  arma de uso  permitido (artigo 12 da  Lei  10.826/2003).  3.  Prisão 
preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
4.  Gravidade  concreta  do  delito.  Considerável  quantidade  de  droga 
apreendida.  Possibilidade  de  reiteração  delitiva.  5.  Fundamentação  idônea 
que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 
Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152912 AgR, de minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)

Logo,  reputo  inexistente  ilegalidade  manifesta  ou  constrangimento 
ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

Ante o exposto,  nego seguimento ao  habeas corpus (art. 21, § 1º, 
RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.172 (538)
ORIGEM : 210172 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : VINICIUS MENDONCA ARCENIO
IMPTE.(S) : ANDRE GOMES PEREIRA (116487/RJ)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

DECISÃO
Trata-se  de  Habeas  Corpus impetrado  contra  acórdão  da  Sexta 

Turma do Superior  Tribunal  de Justiça,  proferido no julgamento do Agravo 
Regimental  no  Agravo  em  Recurso  Especial  1.819.088/RJ,  submetido  à 
relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 

Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime 
de extorsão mediante sequestro, por duas vezes (art. 244, §1º, Código Penal 
Militar), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 
439, “e”, do Código de Processo Penal. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao 
recurso  de  Apelação  interposto  pelo  Ministério  Público,  para  condenar  o 

paciente pela prática do crime indicado na denúncia, aplicando-lhe a pena de 
18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão 
Criminal,  cujo  pedido  foi  julgado  improcedente  pelo  Tribunal  estadual,  em 
julgado assim ementado: 

Revisão  Criminal.  Extorsão  mediante  sequestro  qualificado  pelo 
concurso de pessoas  (duas vezes).  Ação visando à cassação  do  acórdão 
condenatório  e  consequente  absolvição  com  base  em  novas  provas. 
Improsperável  o  pleito  revisional.  Restou  evidente  que  a  retratação  das 
vítimas ouvidas novamente em justificação judicial mostrou-se incoerente com 
os demais elementos colhidos durante a instrução do processo que culminou 
com a condenação do requerente, além do que a nova versão ofertada pelas 
vítimas  se  revelou  inteiramente  inverossímil.  A  condenação  dos  réus  no 
processo originário  não se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, 
mas também na prova testemunhal produzida, notadamente pelo depoimento 
da esposa da vítima Celso. Dosimetria revista ex officio pela Relatora vencida 
pela douta maioria que mantinha a reprimenda tal qual lançada no acordão 
rescindendo. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

A defesa,  então,  interpôs  Recurso  Especial,  que,  inadmitido  pelo 
Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de 
Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada 
pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL. 
EXTORSÃO  MEDIANTE  SEQUESTRO  QUALIFICADA.  PLEITO 
ABSOLUTÓRIO.  CONDENAÇÃO  FUNDAMENTADA  NA  PROVA  DOS 
AUTOS.  REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  AGRAVO 
IMPROVIDO. 

1. Devidamente fundamentada a condenação, com base no material 
cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à 
absolvição do réu, não se coaduna com a via do especial, dada a necessidade 
de reexame fático-probatório para afastar a condenação, incidindo o óbice da 
Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental improvido. 
Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do suporte 

probatório.  Alega que  A documentação acostada comprova que o Paciente  
absolvido em Primeiro Grau foi condenado a dura pena corporal em segunda 
instância, diante da valoração dos depoimentos prestados pelas sedizentes 
vítimas, que posteriormente em Juízo admitiram que prestaram depoimentos  
comprovadamente  falsos.  Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para 
restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 

É o relatório. Decido. 
A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:
[…]  consoante  assentado  na  decisão  agravada,  um  vez  que  o 

Tribunal de origem concluiu, fundamentadamente, com base nas provas dos 
autos,  que  a  condenação  não  se  fundou  apenas  nos  depoimentos  das 
alegadas vítimas, mas também em outros elementos de prova, consignando 
que, além de não ter a defesa comprovado a falsidade dos depoimentos das 
vítimas, a condenação do réu, ora requerente, não se baseou exclusivamente 
na palavra das vítimas, mas também nos depoimentos do Major Belitardo, do  
Tenente José Rubens, de Elvis, de Adalberto e principalmente da esposa da 
vítima Celso, Lucelena, a desconstituição das premissas fáticas do julgado, 
para  fins  de  absolvição,  demandaria  revolvimento  do  conjunto  fático-
probatório, inadmissível em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. A 

Como  se  vê,  as  instâncias  antecedentes,  em  Apelação  e  em 
Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a 
condenação pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Nessas 
circunstâncias,  qualquer  conclusão  desta  CORTE  em  sentido  contrário  ao 
pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria igualmente o reexame 
de fatos e provas, providência incabível nesta via processual.

A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável o 
Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da 
prova penal;  (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido;  (c)  de  provocar  a  reapreciação  da  matéria  de  fato;  e  (d)  de 
proceder  à  revalorização  dos  elementos  instrutórios  coligidos  no  processo 
penal  de  conhecimento”  (HC 118.912  AgR,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).  No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 
117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; 
HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 
1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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IMPTE.(S) : LUAN KEYLLON OLIVEIRA PEREIRA (201706/MG) E 
OUTRO(A/S)

COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  contra  acórdão 
proferido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  HC  704.326/MG,  assim 
ementado (eDOC 28):

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  REITERAÇÃO  DELITIVA. 
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1.  Da  análise  dos  fundamentos  adotados  no  decreto  de  prisão 
preventiva  e  nas  decisões  que  o  mantiveram,  verifica-se  que  o 
encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, 
considerando a reiteração criminosa do agravante que, além de reincidente, 
estava em cumprimento de pena.

2. No que toca ao pleito de fixação de prisão domiciliar, por ser pai de 
duas crianças menores de doze anos, não há comprovação de que o paciente 
seja  o  único  responsável  pelos  cuidados  com  os  filhos,  não  atendendo, 
portanto, à exigência legal (art. 318, VI - CPP).

3. Agravo regimental improvido. 
Narra  o  impetrante,  em  suma,  que:  a)  o  paciente  foi  preso  em 

flagrante pela prática do furto (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) de uma garrafa de 
whisky,  avaliada em R$ 70,00 (setenta reais);  b)  a  prisão em flagrante foi 
convertida em preventiva com fundamento na reiteração delitiva, sem levar 
em consideração, contudo, a desproporcionalidade da medida, uma vez que o 
crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, o bem furtado possui valor 
ínfimo e foi restituído ao estabelecimento comercial; c) o paciente é o único 
responsável pelo cuidado de seus filhos menores de doze anos.

À vista  do exposto,  requer a revogação da prisão preventiva,  sem 
prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, ou a conversão em 
prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.
1. Cabimento do habeas corpus: 
O  sistema  de  recursos  e  meios  de  impugnação  previsto  na 

Constituição Federal,  lida enquanto regra de distribuição de competências, 
tem uma razão  de  ser.  Até  então,  acompanhando entendimento  fixado na 
Primeira  Turma,  sustentei  que  não  há  como  se  admitir  habeas  corpus 
impetrado  em  substituição  a  instrumento  recursal  constitucionalmente 
previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 

“A  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o 
entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas 
corpus em  substituição  ao  recurso  ordinário previsto  na  Constituição 
Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 
julgado em 04.08.2015, grifei). 

Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento 
para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 

“A  Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  admite  a 
impetração  de  habeas  corpus em  substituição  ao  recurso  ordinário 
constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 

Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade 
de  impetração  originária  substitutiva  de  recurso  ordinário  constitucional  no 
âmbito  desta Suprema Corte  (HC 152.752,  de minha relatoria,  julgado em 
04.04.2018).

Sendo assim,  ressalvado posicionamento pessoal  sobre a matéria, 
em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 

2.  No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de 
pronto.

2.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém 
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de 
motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato 
violador  do  devido  processo  legal  que,  dentre  outras  consequências, 
subordina  a  imposição  de  ordem  prisional,  de  forma  expressa,  à 
fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 

Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como 
critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, 
inclusive  nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  não  se  admite,  com 
assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, 
de ofício, pelas instâncias superiores: 

“É  vedada,  em  habeas  corpus,  a  utilização  de  fundamentos  
inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, 
ou  justificar  a  adoção  do  regime  prisional  mais  gravoso,  sob  pena  de 
reformatio  in  pejus.  Precedentes.”  (HC  122626,  Relator(a):  Min.  DIAS 
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)

“Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus,  
adicionar  novos  fundamentos  à  decisão  de  primeiro  grau,  visando  a 
suprir  eventual  vício  de  fundamentação. Precedentes.” (HC  113945, 
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, 
grifei)

“Uma vez  que não cabe,  em sede de  habeas corpus,  agregar  
fundamentos  inovadores  para  complementar  deficiência  de 
fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida  
estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do 

paciente,  revela-se  incompatível  com  a  razão  de  ser  do  habeas  corpus, 
garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face 
do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o 
poderio  persecutório  estatal  por  meio  da  utilização  deturpada  de  garantia 
posta à disposição do indivíduo. 

Feitas  tais  considerações,  enfatizo  que  não  é  dado  ao  Supremo 
Tribunal  Federal,  ao  se  deparar  com  panorama  processual  que  atinja 
ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e 
com a finalidade inconfessável  de justificar  o  meio pelo  fim,  mergulhar  no 
conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões 
que  desbordem  da  decisão  atacada,  visto  que,  ainda  que  se  verifiquem 
fundamentos  aptos  a  amparar  a  custódia  ante  tempus, a  fundamentação 
inidônea constitui,  isoladamente, constrangimento ilegal sanável via  habeas 
corpus. 

2.2.  No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta 
pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 5):

“No presente caso, a prisão preventiva advém de representação do 
Ministério  Público.  Quanto  aos  requisitos  dispostos  no  art.  312  do  CPP, 
encontra-se provada nos autos a existência do crime, conforme boletim de 
ocorrência policial.  Ha indícios suficientes de autoria do representado, uma 
vez que ainda que em sede policial, admitiu a conduta. De fato, o artigo 313, II 
do CPC autoriza a prisão preventiva daquele que já ostente condenação por 
crime  doloso.  Além  da  autorização  legislativa, observo  que  além  da 
reincidência,  o  autuado  possui  maus  antecedentes.  São  duas 
condenações anteriores, o que indica que apenas a prisão preventiva é 
apta a garantir a ordem pública. Embora o suposto furto tenha por objeto 
uma  garrafa  de  bebida  alcoólica,  a  reincidência  afastará  qualquer 
benesse ao autuado. A aplicação da lei penal também fica vulnerável, 
posto que o autuado se encontra em cumprimento de pena, o que indica, 
à primeira vista, insuficiência das medidas em meio aberto para correta 
aplicação da sanção penal.  Por fim, à falta de prova nos autos de ser o 
autuado o único responsável por seus filhos e das dificuldades médicas de 
sua  genitora,  não  há  óbice  prisão.  Diante  do  exposto,  DEFIRO  a 
representação pela prisão preventiva de FELIPE MAGNO ONEZIO, conforme 
fundamentos expostos acima. Expeça-se mandado de prisão, com validade 
de 8 anos. Junte-se cópia do APFD aos autos de execução. Arbitro em favor 
do i. advogado dativo que acompanhou esta audiência honorários no valor de 
R$ 300,00. Expeça-se certidão. Findo o plantão forense, remetam-se os autos 
ao Juízo competente.” (grifei)

A Corte  local  manteve  a  custódia  preventiva,  forte  na  reiteração 
delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 18, p. 7):

“Saliento  que  o  paciente  ostenta  apontamentos  e  inquéritos 
policiais pretéritos em sua CAC e FAC (doc. único fls.60/71 e 72/74), o 
que indicam uma possível reiteração delitiva. Além disso, de acordo com 
os autos, Felipe está em cumprimento de pena, o que indica, por ora, a 
insuficiência  da  aplicação  de  medidas  cautelares  mais  brandas  ou  a 
decretação da prisão domiciliar.

Da análise dos autos,  a despeito do delito imputado ao paciente 
não terem sido cometidos mediante violência e grave ameaça, tampouco 
revestidos  de  gravidade  acentuada,  a  prisão  cautelar  se  mostra 
imprescindível para o resguardo da ordem pública.

Nessas  circunstâncias,  não  me  parece  razoável  a  revogação  da 
prisão preventiva, pois, o paciente teve a chance de revalidar suas condutas e 
não o fez, evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir.” (grifei)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 27):
“Como  constatado,  a  decretação  e  a  manutenção  da  prisão 

preventiva  foram  fundamentadas  na  reiteração  delitiva,  restando  assim 
consignado: "No caso, pela análise da CAC/FAC do acusado (ff. 18/32), foi  
constatado que o réu já foi condenado anteriormente pela prática de roubo 
qualificado  e que estava, inclusive, em cumprimento de pena.  Assim, resta 
claro  que  as  medidas  cautelares  distinta  da  prisão  são  insuficientes  para 
evitar a reiteração da prática delitiva" (fl. 41).

Esta  Corte  tem  compreendido  que  a  periculosidade  do  acusado, 
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto 
da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 
286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; 
RHC n. 48002/MG – 6ª  T.  – unânime – Rel.  Min. Maria Thereza de Assis 
Moura  – DJe 4/8/2014;  RHC n.  44677/MG – 5ª  T.  –  unânime – Rel.  Min. 
Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 

Ademais,  havendo  a  indicação  de  fundamentos  concretos  para 
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas 
cautelares  alternativas  à  prisão,  visto  que  insuficientes  para  resguardar  a 
ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. 
Min.  Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – 
DJe 11/09/2015 e HC n.  313.977/AL – 6ª  T.  –  unânime – Rel.  Min.  Maria 
Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.”

Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o 
decisum apontado como ilegal motiva a medida extrema no histórico criminal 
do paciente, bem como no fato de que ele estava em cumprimento de pena 
quando do suposto cometimento do novo delito.

Contudo,  em que pese o paciente seja  reincidente, a natureza do 
delito  pelo  qual  foi  preso em flagrante e vem sendo mantido  em custódia 
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cautelar  revela,  no  caso  concreto,  a  desproporcionalidade  da  medida  ora 
imposta. 

Com efeito, trata-se, em tese, de crime de furto de uma garrafa de 
bebida alcoólica avaliada em aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais)  e 
posteriormente  devolvida  ao  estabelecimento  comercial  do  qual  teria  sido 
subtraída,  delito  cometido  sem  violência  ou  grave  ameaça,  ou especial 
periculosidade.

Ademais,  cumpre  assinalar  que  a  reincidência,  isoladamente,  não 
conduz  de  maneira  obrigatória  à  prisão  cautelar,  sem  que  se  verifique  a 
situação  concreta  dos  autos.  Isso  porque  é  mister  conjugar  as  hipóteses 
abstratas de cabimento da prisão preventiva, dentre elas a reincidência em 
crime doloso (art. 313, inciso II, do CPP), com outros dois elementos: a) a 
presença concreta de um dos requisitos autorizadores da medida de prisão – 
a  saber,  a  garantia  da  ordem  pública  ou  econômica,  a  conveniência  da 
instrução criminal, a necessidade de aplicação da lei penal (art. 312 do CPP) 
–; b) e a proporcionalidade entre as circunstâncias  do caso em exame e a 
prisão processual, que se revela lícita somente quando as medidas cautelares 
diversas da prisão mostrarem-se objetivamente insuficientes à situação (art. 
282, § 6º, do CPP). Sobre o tema, confira-se: 

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
GRAVIDADE  EM  ABSTRATO  DO  DELITO.  QUANTIDADE  DA  DROGA. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.  Nos termos do art. 
312 do Código de Processo Penal,  a  preventiva poderá ser decretada 
quando houver prova da existência do crime (materialidade) e  indício 
suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) 
garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) 
por  conveniência  da  instrução  criminal;  ou  (d)  para  assegurar  a 
aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a 
demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na 
espécie,  assim  como  deve  ser  insuficiente  o  cabimento  de  outras 
medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo 
Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for 
cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. 
Hipótese em que  o  juízo  de origem lastreou sua  decisão  tão somente  na 
gravidade  em  abstrato  do  delito,  circunstância  categoricamente  rechaçada 
pela jurisprudência da Suprema Corte.  3.  A pequena quantidade da droga 
apreendida  torna  desproporcional  a  decretação  da  prisão  preventiva. 
Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não 
se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas 
corpus  concedido.  (HC  135250,  Relator(a):  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda 
Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 
28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016)

Assim, ainda que não desconheça a possibilidade de condenações 
criminais anteriores servirem como fundamento para a decretação da prisão 
preventiva quando evidenciadas as hipóteses autorizadoras do art.  312 do 
CPP, no caso concreto, diante das circunstancias do delito ora cometido, a 
segregação  cautelar  revela-se  desproporcional  à  gravidade  da  conduta 
imputada  ao  paciente  e  não  satisfaz  o  juízo  de  proporcionalidade  apto  a 
legitimar a medida excepcional. 

De outra parte, sem avançar no tema, por ora, a respeito do princípio 
da insignificância, é relevante consignar que, no julgamento conjunto dos HC’s 
123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 
01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito 
de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia 
material.  Também foi  adotada  a  tese  de  que,  afastada  a  possibilidade  de 
reconhecimento  do  princípio  da  insignificância  por  furto,  “eventual  sanção 
privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial 
aberto,  paralisando-se  a  incidência  do  art.  33,  §  2º,  c,  do  CP no  caso 
concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (grifei). 

Infere-se  do  voto  do  Ministro  Roberto  Barroso,  a  necessidade  de 
ponderação entre a lesão causada e a resposta penal a ser aplicada:

“79. Por fim, ainda que se pretenda aplicar alguma resposta penal ao 
agente  que  furta  coisa  de  valor  insignificante,  a  sanção  deverá  guardar 
proporcionalidade com a lesão causada. Como já visto, o encarceramento em 
massa  de  condenados  por  pequenos  furtos  tem  efeitos  desastrosos  não 
apenas para a integridade física e psíquica dessas pessoas, como também 
para o sistema penitenciário como um todo, e, reflexamente, para a própria 
segurança pública que se quer proteger. A prisão, no caso, é manifestamente 
desproporcional à gravidade da conduta, nos três aspectos em que se divide o 
princípio  da  razoabilidade  ou  proporcionalidade:  não  é  adequada  para 
prevenir novos crimes – como demonstra o elevado índice de reincidência no 
Brasil –, é excessiva no seu aspecto repressivo e gera muito mais malefícios 
do que benefícios.

80. Assim sendo, a opção de mandar essas pessoas para o cárcere 
deve  ser  encarada decididamente como a última e radical  alternativa num 
sistema já superlotado e altamente degradante. Dessa forma, proponho que 
eventual  sanção privativa de liberdade aplicável  ao furto de coisa de valor 
insignificante seja fixada em regime inicial aberto domiciliar, afastando-se para 
os reincidentes a aplicação do art. 33, § 2º, c, do CP, que, na hipótese, deve 
ser interpretado conforme a Constituição. Sua incidência fica paralisada no 
caso concreto, por produzir resultado incompatível com o texto constitucional”.

Cito, ainda, precedente desta Suprema Corte que concedeu a ordem 
para fixar regime diverso do fechado, em caso similar ao dos presentes autos 

(furto qualificado):
“Penal.  Habeas  Corpus substitutivo  de  revisão  criminal.  Crime  de 

Furto.  Maus  antecedentes.  Peculiaridades  da  causa  que  autorizam  a 
concessão da ordem de ofício.  1. A Primeira Turma do STF já decidiu que 
condenações  anteriores,  alcançadas  pelo  decurso  do  prazo  de  5  anos, 
embora  afastem  a  reincidência,  não  impedem  os  maus  antecedentes. 
Precedente: ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. Situação concreta 
em que o paciente está condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, 
em  regime  fechado,  por  furto  qualificado  de  um  botijão  de  gás.  Nessas 
condições, ante o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e atento à tese 
adotada pelo Plenário, nos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís 
Roberto  Barroso,  a ordem deve ser  concedida de ofício  para,  na linha de 
precedente recente desta Primeira Turma (HC 137.217),  fixar desde logo o 
regime aberto. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 
para fixar o regime aberto” (HC 144.209, Relator Marco Aurélio, Redator p/ 
acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.11.2018).

Dessa forma, verifico a ocorrência de violação direta e imediata ao 
direito  de  ir  e  vir  do  paciente  por  ilegalidade  flagrante,  ante  a  manifesta 
incompatibilidade  entre  o  instituto  da  prisão  preventiva  e  o  delito 
supostamente cometido.

Dito  isto,  tenho  que  o  decreto  prisional  revela-se  manifestamente 
ilegal, razão pela qual é hipótese de concessão da ordem.

4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para 
o  fim  de  revogar  a  prisão  preventiva  de  FELIPE  MAGNO  ONEZIO  e 
determinar sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo, sem 
prejuízo  da  imposição,  pelo  Magistrado  de  primeiro  grau,  se  assim 
entender  pertinente,  das  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do 
Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o 
implemento desta decisão.

Oficie-se ao TJMG e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.211 (540)
ORIGEM : 210211 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : VANDER DA SILVA MELGUEIRO
PACTE.(S) : ANDERSON COSTA ALMEIDA OU ANDERSON DA 

COSTA ALMEIDA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  pela  Defensoria 
Pública  do Amazonas em favor  de Vander  da Silva Melgueiro  e  Anderson 
Costa  Almeida  contra  acórdão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  AREsp 
1.932.460/AM, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, 
DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSOS EM ANDAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS 
FÁTICAS DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 
13, p. 2)

A Defensoria narra (eDOC 1)  que os pacientes foram condenados 
pela  prática  do  crime  do  art.  33,  caput,  da  Lei  11.343/2006  às  penas, 
respectivamente,  de  6  e  5  anos  de  reclusão,  em  regime  inicialmente 
semiaberto.

Alega que os pacientes tiveram indevidamente sonegado o benefício 
do  §  4º  do  art.  33  da  Lei  11.343/2006,  pois  se  dedicariam  a  atividades 
criminosas. Afirma que para o paciente Vander o único argumento teria sido a 
existência  de  ação  penal  em curso  e para  o  paciente  Anderson,  além da 
existência de ações penais em curso, ter-se-ia utilizado também da existência 
de condenação por fatos posteriores ao delito. (p. 5)

Pleiteia  a  concessão  da  ordem  de  habeas  corpus para  que  seja 
aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.
Decido.
Trata-se de  habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça  que  desproveu  recurso  especial  com  agravo  contra  acórdão 
condenatório do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Colho os trechos relevantes deste último acórdão:
“Acrescente-se  a  isso  o  fato  de  que  a  prisão  dos  apelantes  foi 

precedida  de  denúncia  anônima  a  qual  informava  que  os  denunciados 
estavam reunidos embalando drogas, no dia 13/03/2014, em uma casa na 
Rua São Paulo,  Bairro  Compensa I,  o  que se confirmou na abordagem e 
ingresso dos policiais na residência informada, onde foram encontradas 452 
(quatrocentas e cinquenta e duas) trouxinhas de cocaína, 01 (uma) porção de 
substância  entorpece,  vasto material  plástico, aparentemente utilizado para 
embalar as drogas, dentre outros petrechos, fortes indicativos de finalidade 
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mercantil”. (eDOC 10, p. 30)
“Na hipótese dos autos, no tocante ao réu Vander da Silva Melgueiro, 

além  de  responder  a  outro  processo  criminal  (Autos  de  n.° 
0609505-82.2017.8.04.0001),  o  apelante  não  comprovou  possuir  fonte  de 
renda  lícita.  Ademais,  foram  apreendidas  na  residência  do  réu  drogas  e 
petrechos  para  a  produção  das  substâncias  ilícitas,  de  modo  que  as 
circunstâncias em que estavam embaladas as drogas evidenciam que o delito 
era praticado de forma profissional,  portanto, restando patente a dedicação 
habitual do recorrente.

Quanto ao apelante Anderson da Costa Almeida, após análise de sua 
à  certidão  de  antecedentes  criminais  (fls.  267),  de  fato,  as  sentenças 
condenatórias exaradas nos processos de n.° 0240015-80.2016 (4a VECUTE) 
e  0237771-52.2014  (4a  VECUTE)  não  podem  ser  consideradas  aptas  a 
ensejarem reincidência, porquanto estão relacionadas a fatos posteriores ao 
delito objeto dos presentes autos.

Entretanto, os feitos acima quando analisados em conjunto com os 
demais  elementos  dos  autos,  demonstram  que  o  réu  pratica  com 
habitualidade  o  delito  de  tráfico  de  drogas,  dessa  forma,  o  seu  histórico 
criminal  aliado com o  contexto  em que  foram apreendidas as substâncias 
ilícitas, constituem elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do 
art. 33, parágrafo 4°, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se 
dedicava às atividades criminosas.

Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição elencados 
do § 4°, do art. 33, da Lei de n.° 11.343/06, são de observância cumulativa, 
vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de 
diminuição de pena, o que se enquadra no caso dos autos em questão.

Contudo,  na  espécie,  não  se  trata  de  avaliação  de  inquéritos  ou 
ações penais para agravar a  situação dos réus condenados por tráfico de 
drogas,  mas  sim como uma  forma  de  afastar  um benefício  legal,  dada  a 
existência  de elementos concretos que levam à conclusão de que eles se 
dedicam à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas 
situações,  a  existência  de  investigações  ou  ações  penais  em  andamento 
possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado.

Nesse cenário, uma vez constatado que os recorrentes se dedicam à 
atividades criminosas, inviável a aplicação da benesse pretendida”.  (eDOC 
10, p. 39)

Compulsando as folhas de antecedentes criminais dos pacientes à 
época dos fatos (recorde-se: 13.3.2014) verifico constar unicamente contra o 
paciente Vander baixa de termo circunstanciado por crime de ameaça, em 
29.10.2009 (eDOC 4, p. 46/7). Todas as ações penais referidas no acórdão 
referem-se a fatos posteriores ao do feito analisado.

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao 
agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se 
dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Ele  tem  como  fundamento  distinguir  o  traficante  contumaz  e 
profissional  daquele  iniciante  na  vida  criminosa,  bem  como  do  que  se 
aventura na vida da traficância  por  motivos que,  por  vezes,  confundem-se 
com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a 
sua  não  aplicação,  é  essencial  fundamentação  corroborada  em elementos 
capazes  de  afastar  um dos requisitos  legais,  sob pena  de  desrespeito  ao 
princípio  da  individualização  da  pena  e  de  fundamentação  das  decisões 
judiciais. 

Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento 
a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples 
presunção.  Não  havendo  prova  nesse  sentido,  o  condenado  fará  jus  à 
redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de 
Drogas. 2016. p. 50).

Evidentemente, nenhuma das condutas posteriores (imputadas nos 
processos referidos no acórdão) pode respaldar a convicção de que, quando 
da prática delituosa ora tratada, os pacientes já estivessem envolvido com 
atividades  criminosas.  A  habitualidade  na  prática  delitiva  só  se  pode 
caracterizar logicamente a partir do segundo ato, não do primeiro.

Igualmente, a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não são 
aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à 
atividade  criminosa,  segundo o  entendimento  desta  Segunda Turma:  RHC 
138.715,  rel.  Ricardo  Lewandowski,  DJe 09.06.2017;  HC 183.320 AgR,  de 
minha relatoria, DJe 3.6.2020.

Os  dados  quanto ao  fracionamento e  acondicionamento  da droga, 
bem  como  sua  quantidade,  são  circunstâncias  perfeitamente  aptas  para 
caracterizar o dolo de tráfico e distingui-lo do objetivo de consumo pessoal, 
além  de  configurarem  elementos  determinantes  na  modulação  do  redutor. 
Porém, por  si  sós,  não  bastam a comprovar  o  envolvimento  com o crime 
organizado  ou  a  continuidade  da  atividade  criminosa,  devendo  o  juízo 
condenatório obter outros elementos hábeis a demonstrar a anterioridade da 
prática. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 

“Penal  e  Processual  Penal.  2.  Tráfico  de  drogas  e  aplicação  do 
redutor previsto no art.  33, §4º da Lei  11.343/2006. 3. A habitualidade e o 
pertencimento  a  organizações  criminosas  deverão  ser  comprovados,  não 
valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução 
se ausente prova nesse sentido. 4.  A quantidade e natureza da droga são 
circunstâncias  que,  apesar  de  configurarem  elementos  determinantes  na 
modulação da causa de diminuição de pena,  por  si  sós,  não são aptas a 
comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade 
criminosa.  Precedente:  RHC  138.715,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski, 

Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para 
restabelecer  a  sentença  de primeiro  grau”.  (HC 152.001 AgR,  rel.  Ricardo 
Lewandowski,  rel.  p/  acórdão  Gilmar  Mendes,  Segunda  Turma,  DJe 
28.11.2019)

No  caso  em  tela,  verifico  que  não  houve  a  demonstração  de 
elementos concretos aptos a justificar o afastamento do redutor pleiteado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF,  concedo a 
ordem para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria 
da pena imposta aos pacientes e aplique a causa de diminuição prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente.

Após a fixação da pena, que analise a possibilidade de abrandamento 
de seu regime inicial de cumprimento, nos moldes do art. 33, § 2º e § 3º, do 
Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.215 (541)
ORIGEM : 210215 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS
PACTE.(S) : TODOS OS DEMAIS CIDADÃOS MENCIONADOS NA 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 33 DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2021 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 
9 DE DEZEMBRO DE 2021

ADV.(A/S) : GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS (241645/SP)
COATOR(A/S)(ES) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus impetrado por Gilberto Antonio 
Faria Dias, em favor de si e de “de todos os demais cidadãos mencionados na  
RESOLUÇÃO  STJ/GP  n.  33  DE  26  DE  NOVEMBRO  DE  2021i  e  na  
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021ii ,  
doravante denominadas simplesmente ATOS ADMINISTRATIVOS, subscritos  
pelo  Senhor  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  DD.  Presidente  do  referido 
Tribunal, AUTORIDADE COATORA”

Narra o impetrante que “A partir do dia 1º de fevereiro de 2022, o  
Excelentíssimo Senhor Presidente do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
pretende RESTRINGIR o acesso e a permanência nas dependências daquele  
Tribunal  APENAS E TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES,  ESTAGIÁRIOS, 
COLABORADORES  E  PÚBLICO  EXTERNO  que  apresentarem  o 
COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, conforme consta  
dos referidos ATOS ADMINISTRATIVOS...”

Afirma que o ato impugnado não está em conformidade com o quanto 
decidido na ADI 6586/DF e requer:

 “1)  LIMINARMENTE,  A CONCESSÃO  DE  ORDEM  DE  HABEAS 
CORPUS PREVENTIVO, para SUSPENDER (OU ANULAR DESDE JÁ) os 
efeitos  dos  dispositivos  da  RESOLUÇÃO  STJ/GP  n.  33  DE  26  DE 
NOVEMBRO DE 2021 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 9 
DE  DEZEMBRO  DE  2021,  subscritas  pelo  Exmo.  Senhor  Presidente  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  especialmente  daqueles  que  tratam  da 
EXIGÊNCIA DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, 
por serem NITIDAMENTE ILEGAIS E INCONSTITUCIONAIS; 

2) se necessário, a expedição de salvo-conduto para garantir o livre 
acesso  e  a  permanência  do  impetrante  e  de  todos  os  demais  que  assim 
requererem, nas instalações do referido Tribunal, até decisão final do presente 
feito; (...)”

É o relatório.
Decido.
Inicialmente,  verifico  que  o  impetrante  impugna  ato  administrativo 

editado  pelo  Presidente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  passível  de 
apreciação pela Justiça Federal de primeiro grau. Na hipótese de mandado de 
segurança, competiria à Corte Especial do próprio STJ debruçar-se sobre ele.

A pretexto  de  defender  direito  de  ir  e  vir,  o  impetrante  maneja  o 
presente  habeas  corpus,  a  fim  de  se  desobrigar-se  da  vacinação  para 
ingressar nas dependência do STJ.

Não  há  qualquer  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  nos  atos 
impugnados, a reclamar a concessão da ordem de ofício.

Não  é  verdadeira  a  afirmação  de  que  os  atos  impugnados  estão 
dissociados  do  quanto  decidido  por  esta  Corte.  Aliás,  por  diversas  vezes 
durante  a  pandemia,  o  Supremo  Tribunal  Federal  se  revelou  firme  no 
entendimento de que é constitucional a exigência de vacinação.

Inclusive, os atos impugnados seguem o ato administrativo editado 
pela  Presidência  desta Corte,  por  meio do qual  é  exigido comprovante de 
vacinação  para  ingresso  nas  dependências  da  Suprema Corte  (Resolução 
748/2021).

Os  atos  impugnados,  assim,  estão  em  perfeita  sintonia  com  o 
decidido na ADI 6586/DF:

“V  -  ADIs  conhecidas  e  julgadas  parcialmente  procedentes  para 
conferir  interpretação  conforme  à  Constituição  ao  art.  3º,  III,  d,  da  Lei 
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13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não 
significa vacinação forçada, por exigir  sempre o consentimento do usuário, 
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais 
compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou 
à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 
decorrentes,  e  (i)  tenham  como  base  evidências  científicas  e  análises 
estratégicas  pertinentes,  (ii)  venham  acompanhadas  de  ampla  informação 
sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem 
a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos 
critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  e  (v)  sejam  as  vacinas 
distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações 
expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, 
Distrito  Federal  e  Municípios,  respeitadas  as  respectivas  esferas  de 
competência.”

Diante do exposto, não verifico ilegalidade a ensejar a concessão da 
ordem.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, 
RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.216 (542)
ORIGEM : 210216 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : VALÉRIO FEREIRA DA SILVA
IMPTE.(S) : AGEU MOTTA (328503/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de  9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO, Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.222 (543)
ORIGEM : 210222 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : L.C.S.
IMPTE.(S) : MARCELO SCHMIDT RAMALHO (103556/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus.  Crime de estupro de vulnerável.  Não se conhece, 
como regra,  de  habeas  corpus manejado  como sucedâneo de  recurso  ou 
revisão criminal.  Não se examinam as teses defensivas de  habeas corpus 
dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se 
tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus empregado 
para  o  reexame  dos  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso 
extraordinário  inadmitido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Precedentes. 
Negativa de seguimento.

Vistos etc. 
Trata-se de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Eduardo Junio Pestana em favor de L.C.S., contra contra acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.799.102/SP. 

O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) 
meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  fechado,  pela  prática  do  crime  de 
estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) (evento 17). 

Extraio do ato apontado como coator (evento 15) :
“AGRAVO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DECISÃO  QUE 

NEGA SEGUIMENTO  A RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  EM  PROCESSO 
PENAL.  MANIFESTO  DESCABIMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECLAMO. 

1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código  
de  Processo  Penal,  contra  decisão  que  nega  seguimento  ao  recurso 
extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior  
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso  
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

2.  A  interposição  de  agravo  em  recurso  extraordinário  contra  o 
referido  pronunciamento  judicial  configura  erro  grosseiro,  impedindo  a 
aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.

3. Recurso não conhecido.”
No presente writ, o Impetrante defende a absolvição do paciente por 

falta  de  provas de autoria  delitiva.  Ressalta  a  existência  de circunstâncias 
favoráveis,  como  primariedade,  bons  antecedentes,  ocupação  lícita  e 
residência  fixa.  Requer,  em  medida  liminar  e  no  mérito,  a  absolvição  do 
paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório.
Decido.
A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de 

não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem 
enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada,  tal 
como estabelecida no  art.  5º,  inciso LVII,  de  nossa  Lei  Fundamental,  
representa ,  na constelação axiológica  que se encerra  em nosso sistema 
constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança 
jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello).  
No  mesmo  sentido :  RHC  116.674/RJ,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki ;  HC 
122.753-AgR/SP,  Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430,  Rel. Min. Luiz Fux ; 
HC 137.059-AgR/RJ  , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF,  Rel.  
Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, 
Rel. Min. Roberto Barroso.

Friso,  ainda,  que a matéria  trazida nestes autos não foi  objeto  de 
pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que 
torna inviável a análise do  writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de 
indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-
AgR/MG, Rel.  Min.  Luiz Fux,  1ª  Turma, DJe 24.02.2017;  RHC 136.311/RJ, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, 
Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  2ª  Turma,  DJe  03.3.2017;  e  HC 136.452-ED/DF,  de 
minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 

Lado  outro,  da  decisão  de  negativa  de  seguimento a  recurso 
extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no 
artigo 1.030 do CPC, ou seja, pela sistemática da repercussão geral – caso 
dos autos -, caberia agravo interno na Corte Superior (artigo 1.030, § 2º , do 
CPC). 

Para  reconhecer  a  inadmissibilidade  do  ARE,  a  Corte  Superior 
fundamentou que ‘Em se tratando de processo penal, como na espécie, não  
cabe,  de  igual  modo,  agravo  em  recurso  extraordinário  para  o  Supremo  
Tribunal  Federal,  mas  agravo  regimental  no  próprio  Superior  Tribunal  de 
Justiça, no prazo de cinco dias corridos, consoante o disposto nos arts. 39 da 
Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal’.

Nessa perspectiva, o ato decisório hostilizado está em conformidade 
com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, 
no  sentido  de  não  ser  cabível  a  interposição  do  agravo  em  recurso 
extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, 
não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa no caso em 
exame. 

Portanto, o ato coator mostra-se parametrizado com a jurisprudência 
desta Suprema Corte, no sentido de que  ‘[a] sistemática recursal em vigor  
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determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja  
fundamentação  seja  amparada  em  precedentes  do  STF  formados  em 
conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único recurso cabível é 
o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2º do art.  
1.030 do CPC). A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do 
CPC configura erro grosseiro’.  (RCL 42.955-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira Turma, DJe 28.10.2020); ‘Nos termos do art. 1.030, § 2º, do 
CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que  
aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando 
erro  grosseiro  a  interposição do  agravo do art.  1.042 do  CPC/2015’ (ARE 
1.232.326-AgR/RJ,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe 
22.11.2019).

Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os 
pressupostos  de  recurso  interposto  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  não 
podem  ser  objeto  de  exame  neste  Supremo Tribunal  pela  via  do  habeas 
corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela 
admissível  a  ação  de  habeas  corpus,  quando  se  pretende  discutir  os 
pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior  
Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 

Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte 
Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo 
Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, 
nessa linha,  precedentes:  HC 134.957-AgR/MG,  Rel.  Min.  Luiz  Fux ;  RHC 
136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski ; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias 
Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.226 (544)
ORIGEM : 210226 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : THIAGO FERREIRA DE CARVALHO
IMPTE.(S) : HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA (078636/RJ) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus. Tráfico de drogas.  Dosimetria.  Minorante do art. 33, 
§ 4°,  da Lei  11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do 
acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não 
identificadas. Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Henrique Pereira Baptista e outros em favor de Thiago Ferreira de Carvalho, 
contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan 
Paciornik,   que negou provimento ao agravo regimental  no HC 702.173/RJ 
(evento 13).

O  Paciente  foi  condenado à pena  definitiva  de  5  (cinco)  anos  de 
reclusão,  em regime inicial  semiaberto,  pela  prática do crime de tráfico de 
drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 12, fls. 502-9 e 523-6) .

Extraio do ato dito coator:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 

DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º  
DO  ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/06.  IMPOSSIBILIDADE.  DEDICAÇÃO  À 
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  A Corte  estadual  negou a aplicação  do  §  4º  do  art.  33  da Lei 
Antidrogas  com  base  nas  circunstâncias  do  fato  delituoso,  as  quais 
evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame  
dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável  
de ser revista em habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.”
No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade 

de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da 
Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão no regime prisional 
mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. Requerem, em liminar, a suspensão da execução da pena, com a 
expedição do competente alvará de soltura, até o julgamento do mérito do 
presente writ. No mérito, pugnam pelo redimensionamento da pena, a fixação 
do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos.

É o relatório.
Decido.
De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da 

inviabilidade, como regra, de utilização do  writ como sucedâneo recursal ou 
revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 
21.11.2014;  HC  121.255/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe 
01.8.2014),  com  ressalva,  nesta  última  hipótese,  de  serem  os  fatos 
incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 
12.4.2019).

Lado outro,  esta Suprema Corte  tem entendimento consolidado no 

sentido  de  que  a  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa  
discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos 
esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da 
pena (RHC  140.006-AgR,  de  minha  relatoria,  Primeira  Turma,  DJe 
15.12.2017).  No  mesmo  sentido,  cito:  HC  146.977  AgR,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz 
Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 

Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa 
de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe 
às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se 
aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o  habeas corpus para 
revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do  
art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante 
da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios  
– porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b)  
bons  antecedentes;  (c)  não  dedicação  a  atividades  criminosas;  e  (d)  não 
integração  à  organização  criminosa.”  (HC  131.795/SP,  Rel.  Min.  Teori 
Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).

O Tribunal local ao ratificar a dosimetria da pena do Paciente reputou 
que ‘Igualmente incabível o reconhecimento da figura privilegiada, já que a 
prova oral dá conta de que não estamos falando de traficante eventual, posto 
de conhecimento dos informes policiais que a barbearia de sua propriedade 
era ponto de venda de drogas, além do usuário inquirido ter afirmado que esta  
não foi a primeira vez que com o réu comprou cocaína, admitindo que em um 
intervalo menor do que um mês o fez por, ao menos, três vezes. .’

O Superior Tribunal de Justiça  manteve o afastamento da minorante 
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, visto que ‘a Corte estadual, com lastro  
nas provas produzidas nos autos,  concluiu que o paciente dedicava-se ao  
tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do redutor previsto no § 4º do  
art. 33 da Lei n. 11.343/06. Para se chegar a entendimento diverso, de que o  
réu faz jus à referida minorante, é necessário o exame aprofundado de todo o  
conjunto  fático-probatório,  providência  vedada  na  via  estreita  do  habeas 
corpus.”

Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios 
produzidos  ao  longo  do  processo  penal  de  conhecimento  a  dedicação  do 
Paciente  a  atividades  criminosas,  fica  obstruída  a  possibilidade  de 
reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da 
Lei nº 11.343/2006. 

Para  concluir  em sentido diverso  quanto à aplicação  da causa de 
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o 
reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via 
eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “A 
tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06,  
afastada  pelas  instâncias  anteriores  dada  a  constatação  de  o  paciente 
integrar  organização  criminosa  e/ou  dedicar-se  à  atividades  delitivas, 
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se  
presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 
15.12.2017);  “A  dosimetria  da  pena,  bem  como  os  critérios  subjetivos 
considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis  
de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame  
fático e probatório inerente a meio processual diverso”  (RHC 144.290-AgR, 
Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento 
desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e 
provas  em  habeas  corpus  se  as  instâncias  ordinárias  assentaram,  
justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a 
incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. 
Ricardo  Lewandowski,  2ª  Turma,  DJe  23.8.2017);  e  “A  invocação  pelas 
instâncias ordinárias  de que o paciente se dedicava à atividade criminosa 
obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,  
sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e  
das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. 
Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).

  Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas 
instâncias  anteriores  em patamar  superior  a  4  (quatro)  anos  de  reclusão, 
incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena 
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 
44, I, do Código Penal. 

 Inexistente,  pois,  manifesta  ilegalidade  ou  arbitrariedade  no  ato 
hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior 
Tribunal de Justiça, nos autos do HC 700.026/SP. 

Consta  dos  autos,  em  síntese,  que  o  paciente  teve  a  prisão 
preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de organização 
criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 

Na  sequência,  nova  impetração,  desta  vez  dirigida  ao  Superior 
Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator,  em decisão assim 
fundamentada:

Inicialmente, quanto à alegada ausência da situação de flagrância, 
convém ressaltar que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância 
com a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva 
tornam  superado  o  argumento  de  irregularidades  na  prisão  em  flagrante, 
diante da produção de novo título a justificar a segregação. 

[…]
Noutro  ponto,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ  firmou 

posicionamento  segundo  o  qual,  considerando  a  natureza  excepcional  da 
prisão  preventiva,  somente se verifica  a possibilidade da sua imposição  e 
manutenção  quando  evidenciado,  de  forma  fundamentada  em  dados 
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 
312 do Código de Processo Penal – CPP. 

Convém,  ainda,  ressaltar  que,  considerando  os  princípios  da 
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia 
cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação 
de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 

No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a 
justificar  a  imposição  da  segregação  antecipada.  As  instâncias  ordinárias, 
soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do 
paciente, evidenciada pelo fato de que supostamente integraria estruturada e 
numerosa organização criminosa, voltada para a prática de delitos de furtos e 
estelionatos contra a pessoa jurídica Super Pagamentos e Administração de 
Meios  Eletrônicos  S.A.  –  Superditigal,  vinculada  ao  banco  Santander; 
circunstâncias que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação 
cautelar. 

Ademais, o Tribunal  de origem ressaltou o risco de reiteração 
delitiva,  pois  o  paciente  estava  em  gozo  de  liberdade  provisória 
concedida  em  17/1/2021,  nos  autos  do  processo  n. 
1501881-15.2019.8.26.0537,  que  apura  a  prática  dos  delitos  de 
associação  criminosa,  estelionato,  furto  qualificado  e  falsificação  de 
documento particular. 

Nesse  contexto,  forçoso  concluir  que  a  prisão  processual  está 
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper 
a  atuação  de  organização  criminosa,  não  havendo  falar,  portanto,  em 
existência  de  evidente  flagrante  ilegalidade  capaz  de  justificar  a  sua 
revogação.

[…]
Cumpre  registrar,  ademais,  que  esta  Corte  Superior  possui 

entendimento  firme  no  sentido  de  que  a  presença  de  condições  pessoais 
favoráveis do agente, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando 
identificados os requisitos legais da cautela. 

[…]
Ademais, registre-se que o entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as 
circunstâncias  evidenciam  que  as  providências  menos  gravosas  seriam 
insuficientes para manutenção da ordem pública. 

[…]
Por  fim,  a  Recomendação  n.  62/2020  do  Conselho  Nacional  de 

Justiça  prescreve  medidas  de  prevenção  à  propagação  da  COVID-19  no 
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de 
suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de 
liberdade,  "sobretudo  daqueles  que  integram  o  grupo  de  risco,  tais  como 
idosos,  gestantes  e  pessoas  com  doenças  crônicas,  imunossupressoras, 
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um 
agravamento do estado geral  de saúde a partir  do contágio,  com especial 
atenção para diabetes,  tuberculose, doenças renais,  HIV e com infecções" 
(art. 1º). 

Quanto aos presos provisórios o texto traz a seguinte orientação: [...] 
Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação 

da doença não é fundamento hábil  a autorizar  a revogação automática de 
toda  custódia  cautelar,  ou  sua  substituição  por  prisão  domiciliar,  sendo 
imprescindível,  para  tanto,  conforme  ressaltado  pelo  ilustre  Min.  Reynaldo 
Soares  da  Fonseca,  a  comprovação  dos  seguintes  requisitos:  "a)  sua 
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a 
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se 
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que 
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a 
sociedade está inserida"  (AgRg no HC 561.993/PE,  QUINTA TURMA, DJe 
4/5/2020). 

Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido 
no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não 
oferecida  pela  penitenciária,  não  se  encontrando,  portanto,  nas  hipóteses 
previstas pela Recomendação do CNJ. Destaca-se que o Tribunal de origem 
informou  que  a  Secretaria  de  Administração  Penitenciária  adotou  medidas 
criteriosas para combater a pandemia nas unidades prisionais, inclusive, toda 
a população carcerária já encontra-se vacinada. 

Além  do  mais,  a  prática  dos  crimes  em  questão  –  organização 
criminosa voltada à prática de estelionatos e furtos – envolvendo a gravidade 
concreta  acima destacada,  não  se revela  cabível  a  aplicação  de  medidas 
cautelares  diversas  da  prisão,  posto  que  insuficientes  para  resguardar  a 
ordem pública. 

Assim,  não  há  falar  em  revogação  da  prisão  preventiva  ou  sua 
substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 

[…]
Nesse contexto,  não verifico a presença de constrangimento ilegal 

capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
Nesta  ação,  a  defesa  alega  a  nulidade  do  decreto  prisional,  ao 

argumento  de  que  o  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  não  se  revestiu  das  
formalidades  legais,  sendo  certo  que  com  o  acusado  nada  de  ilícito  foi  
encontrado;  de  igual  sorte,  resta  claro  e  cristalino  que  o acusado não  foi  
surpreendido  cometendo  a  infração;  ou  quando  acabava  de  cometê-la;  e  
tampouco  perseguido  em situação  que  fizesse  presumir  fosse  o  autor  da 
mesma. Enfatiza a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão 
preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. 

Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a revogação 
da custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido. 
No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada 

neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 
122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 
121.684-AgR/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda 
Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC 117.798/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. 
Min.  GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe de  29/4/2014;  HC 122.381-
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; 
RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 

De  fato,  o  exaurimento  da  instância  recorrida  é,  como  regra, 
pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 

Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos 
outros precedentes desta Primeira  Turma,  em regra,  a  flexibilização dessa 
norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência 
deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser 
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros 
de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, DJe de 23/3/2017). 

Esta  Primeira  Turma vem autorizando,  somente  em circunstâncias 
específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na 
instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 
138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais 
(HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado 
pela Ministra ROSA WEBER. 

No  particular,  entretanto,  não  se  apresentam  as  hipóteses  de 
teratologia ou excepcionalidade. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  contra  decisão 
monocrática,  proferida  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que 
indeferiu liminarmente a impetração no HC 710.614/SC (eDOC 5).

Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, 
dada  a  sua  incompatibilidade  com  o  regime  prisional  fixado  na  sentença 
condenatória.

É o relatório. Decido.
1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de 

habeas corpus  impetrado contra decisão proferida por  membro de Tribunal 
Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob 
o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por 
meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte 
precedente:

“É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º,  
LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de  
vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência 
desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido 
por Tribunal Superior  .   Entender de outro modo, para alcançar os atos 
praticados por  membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte 
competência  que  não  lhe  foi  outorgada  pela  Constituição. Assim,  a 
pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da  
mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto 
no  artigo  102,  I,  “i”,  da  Constituição  como  regra  de  competência,  
estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 

Ademais,  com respaldo  no  disposto  no  artigo  34,  inciso  XVIII,  do  
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode  o  relator  negar  
seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do 
colegiado.  Entretanto,  há  de  ser  observado  que  a  competência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  apenas  exsurge  se  coator  for  o  Tribunal  
Superior  (CF,  artigo  102,  inciso  I,  alínea  “i”),  e  não a  autoridade que 
subscreveu  o  ato  impugnado.  Assim,  impunha-se  a  interposição  de 
agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 12.08.2014, grifei). 

Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de  habeas 
corpus  dirigido ao combate de decisão  monocrática de indeferimento de 
liminar proferida no âmbito do STJ.  Tal  entendimento pode ser  extraído a 
partir da leitura da Súmula 691/STF:

“Não compete ao Supremo Tribunal  Federal  conhecer de  habeas 
corpus  impetrado  contra  decisão  do  Relator que,  em  habeas  corpus 
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”

2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, 
IX,  CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se 
insere.  Vale  mencionar,  por  exemplo,  a  evidente  distinção  da  motivação 
exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o 
édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de 
desconstituição do estado de inocência presumido.

Cumpre assinalar que o deferimento de liminar  em habeas corpus 
constitui  medida  excepcional  por  sua  própria  natureza,  que  somente  se 
justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, 
manifesto constrangimento ilegal. 

Ou seja, no contexto do  habeas corpus,  a concessão da tutela de 
urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado 
de acordo com essa condição. 

Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar  é 
extremamente  reduzido.  Calha  reiterar  que,  em  tais  hipóteses,  não  há 
pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo 
que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo 
natural. 

Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, não é admissível a superposição de  habeas corpus contra 
decisões  denegatórias  de  liminar  (HCs  79.238/RS  e  79.776/RS,  Rel.  Min. 
Moreira  Alves,  DJU de  06.08.1999  e  de  03.03.2000,  respectivamente;  HC 
79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 

Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não 
merece reproche, até mesmo porque deficitária a instrução da petição inicial 
do  presente  habeas  corpus,  desacompanhada  da  sentença  condenatória 
proferida em desfavor do ora paciente em primeiro grau de jurisdição. 

3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à 
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com 
fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao 
habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.248 (547)
ORIGEM : 210248 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES

PACTE.(S) : GLAUCIO ROGERIO ONISHI SERINOLI
IMPTE.(S) : GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (117987/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 669.747 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guido Pelegrinotti 
Junior, em favor de Glaucio Rogério Onishi Serinoli.

É o relatório. 
Decido.
De início,  verifico que o impetrante reitera questão contida  no HC 

203.372, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento. Esta Corte é pacífica 
no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo  regimental  no  habeas  corpus.  2.  Reiteração.  3.  A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de 
habeas  corpus.  4.  Agravo  improvido”.  (AgR  no  HC  163.428,  de  minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 

Quanto ao novel argumento de que o STJ está demorando para julgar 
o  HC  669.747,  tenho  que  o  caso  reclama  a  adoção  de  providências, 
porquanto os autos estão conclusos desde 8.10.2021, com paciente preso.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 
21, § 1º,  RISTF), mas  recomendo ao Ministro Relator do HC 669.747/STJ, 
que, dentro dos critérios de razoabilidade, providencie seu julgamento.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Gilmar Mendes
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.256 (548)
ORIGEM : 210256 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : SALVADOR ALVES CIMINO
IMPTE.(S) : PEDRO AUGUSTO DE LIMA FELIPE E POSSA (174484/

MG) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se  de  Habeas  Corpus  impetrado  contra  acórdão  da  Quinta 

Turma do Superior  Tribunal  de Justiça,  proferido no julgamento do Agravo 
Regimental  no  Recurso  em  Habeas  Corpus  157.427/MG,  submetido  à 
relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, 
convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio 
qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido (Doc. 7).

O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 9):
COLHE-SE  do  presente  que  POLICIAIS  MILITARES  realizavam 

operação batida policial no distrito de Correia de Almeida, quando receberam 
via  telefone  uma  denúncia  anônima,  relatando  que  no  distrito  de  São 
Sebastião dos Torres ocorria  uma briga,  e  o  autor  desferia  várias  facadas 
contra a vítima, e ainda que o autor era morador daquele distrito, conhecido 
por  “Dodo”  e  trajava  blusa  azul  e  bermuda  preta.  ASSIM,  imediatamente 
solicitado apoio policial ao Copom, deslocando as demais equipes até o local 
indicado, onde depararam com um corpo caído ao solo em decúbito ventral, 
apresentando  várias  perfurações  na  região  lombar  e  aparentemente  sem 
sinais vitais. CONSTATOU-SE ser a vítima o Rodrigo Álvaro Baldoino Dias, 
também morador daquele povoado e, no local o SAMU, a médica responsável 
pelo resgate declarou o óbito. ENTÃO os militares passaram a procurar pelo 
autor do homicídio, logrando êxito em abordá-lo, o  Salvador Alves Cimino, 
sentado a beira da calçada na posse de um punhal com marcas de sangue, 
marcas presentes também em seu corpo, sendo então preso e apreendida a 
arma branca. ACIONADA a perícia técnica, constatou-se que a vítima tinha 19 
(dezenove) perfurações, sendo 14 (quatorze) delas na região das costas, 02 
(duas)  na região do braço e 03 (três) na região do peito.  QUESTIONADO 
sobre o ocorrido, relatou o autuado ter encontrado a vítima na rua e, quando 
conversavam, cobrou uma dívida no montante de R$16.000,00 (dezesseis mil 
reais), referente a empréstimos com pagamentos atrasados, mas que durante 
tal  conversa os ânimos se exaltaram e os dois  se desentenderam. AINDA 
segundo o autuado,  após  a  discussão,  foi  até  o  porão  de  sua  residência, 
pegou um punhal e voltou à rua, indo em direção à vítima, que estava no 
interior de seu carro, desferindo contra ela alguns golpes, sendo que após os 
primeiros  golpes  o  Rodrigo  saiu  do  carro  e  caiu  alguns  metros  a  frente. 
NESTE interregno, disse o Salvador ter constatado que a ponta do punhal 
havia  se  entortado,  pelo  que  ele  a  desentortou  no  asfalto  e  se  dirigiu 
novamente  à  vítima,  desferindo-lhe  diversas  outras  punhaladas  na  região 
lombar. NÃO resistiu o autuado à sua prisão, sendo resguardados os seus 
direitos constitucionais, bem como preservada sua integridade física. JUNTO 
ao corpo da vítima recolhido uma carteira de couro na cor preta, a quantidade 
de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) em moeda corrente, 01 (um) boné 
de cor azul, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta. 

A testemunha Joana Darc da Silva relatou ter presenciado os fatos, 
pois estava no quintal  de sua residência  conversando com a vítima e que 
após  chegou ao  local  o  Salvador,  passando,  também,  a conversar  com o 
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Rodrigo, sendo que em seguida o indiciado saiu em direção à sua residência 
dizendo a ele “me espera aí, me espera aí”, retornando e indo em direção à 
vítima, que estava dentro de seu carro, e após uma breve conversa, passou a 
esfaqueá-la. COM isso o Rodrigo desceu do carro, levando mais duas facadas 
e, caiu ao solo quando tentou correr, sendo novamente golpeado. DURANTE 
a entrevista com os militares o Salvador admitiu possuir duas armas de fogo, 
razão pela qual os militares se dirigiram à residência do autuado e localizaram 
um cinturão de couro com uma espingarda calibre 28 com 12 (doze) munições 
intactas e 09 (nove) munições deflagradas; um revólver calibre .38 com 11 
(onze)  munições intactas e 02 (duas) picotadas; localizados ainda mais 03 
(três) punhais e bainhas. REVELA o exame acurado do APFD a necessidade 
da conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. PARA tanto 
verifica-se: não há nestes autos dúvida alguma quanto a existência do crime, 
havendo  indícios  suficientes  de  autoria,  considerando  os  depoimentos 
colhidos junto as testemunhas, condutor e a situação de flagrância em que foi 
a  presa  apanhada;  punida  é  a  infração  com  pena  privativa  de  liberdade 
superior  a  quatro  anos;  o  autuado,  embora  primário,  apanhado  em 
circunstância  que  recomenda a  decretação  da  prisão  preventiva,  uma vez 
flagrado logo após cometer a infração penal e na posse da arma utilizada no 
crime, além da apreensão de outras armas e munições em sua residência; 
grave o delito mencionado, eis que doloso e punido com pena de reclusão, 
além  de  tratar  de  crime  praticado  contra  a  vida,  bem  jurídico  dos  mais 
importantes tutelados pelo direito penal; acresce que a liberdade do autuado 
só contribuirá para a intranquilidade social daquela comunidade, já que seu 
“modus operandi”, utilizando-se de arma branca e desferindo diversos golpes 
na vítima, revelam que não se vê acuado pela ordem constituída; o crime foi 
cometido de forma violenta e causou grande comoção social, de forma que a 
liberdade provisória neste momento pode não ser muito bem recebida pela 
comunidade  local;  nesse  âmbito,  a  manutenção  da  prisão  cautelar  tem 
amparo no primado da segurança social, constituindo um sacrifício individual 
em prol da coletividade, prevalecendo a ordem pública em face da liberdade 
individual;  inadequadas  e  insuficientes  as  medidas  cautelares  diversas  da 
prisão, levando em conta o malefício social causado pela expansão de crimes 
violentos, como é o caso do presente; aliás, as circunstâncias ainda autorizam 
a concluir que a concessão de liberdade provisória ao preso servirá apenas 
para  alimentar  a  sensação de impunidade,  diante da  violência  empregada 
contra  a  vítima.  DESTARTE,  diante  dos  pontos  elencados,  é  inegável  a 
necessidade do encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 
ISTO POSTO, COM FULCRO NO INCISO II DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 
DE  SALVADOR  ALVES  CIMINO,  QUALIFICADO  ALHURES,  EM  PRISÃO 
PREVENTIVA,  UMA  VEZ  PRESENTES  OS  REQUISITOS  E 
PRESSUPOSTOS  ESTABELECIDOS  NOS  ARTIGOS  312  E  313  DO 
ESTATUTO  PROCESSUAL  PENAL,  BEM  ASSIM  REVELAREM 
INADEQUADAS E INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
DA  PRISÃO  EM  DESFAVOR  DO  AUTUADO  ENCAMINHANDO-O  À 
AUTORIDADE  COMPETENTE  PARA  CUMPRIMENTO  IMEDIATO,  COM 
PRAZO DE VALIDADE DE 20 (VINTE) ANOS.

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou 
a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 4):

HABEAS  CORPUS –  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E  POSSE 
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇAO 
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA 
DA COVID-19 – NÃO COMPROVAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM 
PRIMEIRA  INSTÂNCIA  –  ANÁLISE  INVIÁVEL  ORIGINARIAMENTE  POR 
ESTE  TRIBUNAL  –  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA  –  PEDIDO  NÃO 
CONHECIDO – ALEGAÇÕES QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – VIA 
INADEQUADA  –  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  – 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – 
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS  –  IRRELEVÂNCIA  –  MEDIDA 
CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE A PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL 
CONDENAÇÃO  –  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  – 
IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  ESTREITA  DO  HABEAS  CORPUS  –  WRIT 
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,  DENEGADA  A 
ORDEM IMPETRADA. 

–  Não  havendo  nos  autos  comprovação  de  que  o  pedido  de 
substituição  da  segregação  cautelar  pela  prisão  domiciliar,  diante  da 
pandemia da COVID-19 e pela idade do acusado, foi devidamente apreciado 
pela autoridade judicial  de primeira instância, inviável,  neste momento, sua 
apreciação originariamente  por  este  e.  Tribunal,  visto  que  o  ato  consistiria 
indevida supressão de instância. – O exame aprofundado de matéria relativa 
ao  mérito  da  ação  penal,  como  a  presença  de  eventuais  excludentes  ou 
atenuantes de responsabilidade criminal, não é permitido pela via estreita do 
Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito 
célere  do  writ.  –  Não  acarreta  constrangimento  ilegal  a  manutenção  da 
custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a 
necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da 
ordem pública, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 
319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. – As condições 
pessoais  favoráveis,  por  si  sós,  não  autorizam  a  revogação  da  prisão 
preventiva do agente. – O argumento de que a medida cautelar extrema seria 
mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação, porquanto não 

seria  determinado  o  regime  inicial  fechado,  demanda  análise  profunda  e 
valorativa de prova, inviável na estreita via do writ. 

Na sequência,  interpôs  Recurso  Ordinário  no Superior  Tribunal  de 
Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada 
pelo  colegiado  no  julgamento  do  subsequente  Agravo  Regimental.  Eis  a 
ementa do julgado (Doc. 2): 

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  GRAVIDADE  CONCRETA.  MODUS  OPERANDI 
SOFISTICADO.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  EPIDEMIA  DE  COVID-19.  AUSÊNCIA  DE 
DEMOSTRAÇÃO  DE  ATENDIMENTO  ADEQUADO  PELO  SISTEMA 
PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada 
na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do 
paciente, que praticou o delito em via pública e mediante violência excessiva, 
tendo  em  vista  que  Salvador  golpeou  a  vítima  por  19  (dezenove)  vezes, 
atingindo regiões vitais, o que deu causa à morte.

2. Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão 
preventiva  e  a  fixação  eventual  de  regime  semiaberto  na  sentença,  a 
jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos 
institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal 
Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime 
fixado na sentença condenatória.

3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não 
estaria acautelada com sua soltura.

4.  Conquanto  seja  notória  a  gravidade  da ampla disseminação do 
novo coronavírus no Brasil e o fato de sua faixa etária compor o grupo de 
risco, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não 
terá atendimento e proteção adequados.

5. Agravo regimental desprovido. 
Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a 

manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto 
prisional.  Destaca que  o paciente conta com 75 (setenta e cinco) anos de  
idade, é confesso, primário, portador de bons antecedentes, emprego lícito e  
residência fixa no distrito da culpa, além de não ter resistido à prisão e ter  
aguardado a chegada da polícia militar no local do crime, sentado no meio-fio,  
conforme se verifica da simples leitura do BO. Ressalta, ainda, a pandemia 
decorrente da Covid-19. 

Requer, assim, a revogação da custódia preventiva ou a concessão 
de  prisão domiciliar.

É o relatório. Decido. 
No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

decidiu  pela  manutenção  do  decreto  prisional  com  arrimo  nos  seguintes 
fundamentos:

A propósito, narra o APFD (documento de ordem n° 04 – f. 01/09) e o 
relatório policial (documento de ordem n° 09) que, no dia dos fatos, o acusado 
Salvador Alves Cimino, após cobrar uma dívida que tinha com o ofendido, 
ceifou a vida de R.A.B.D., mediante o emprego de arma branca (um punhal). 

Nos  termos  do  relato  produzido  pela  autoridade  policial:  “Ato 
continuo SALVADOR sacou uma faca e desferiu dois golpes contra (a  
vítima), que ainda estava dentro de seu veículo. Dessarte, a vítima saiu  
do automóvel, "já sangrando muito, já fraco e perdendo a cor", (...). No  
momento em que a vítima caiu, SALVADOR se aproximou dela e desferiu  
mais golpes de faca em suas costas”. 

Posteriormente,  os  Policiais  Militares  chegaram  ao  local  e,  em 
diligências nas proximidades, encontraram, na casa do paciente, duas armas 
de fogo, sendo uma espingarda de calibre .28 e um revólver calibre .38, além 
de munições para ambas as armas. 

Com efeito, os fatos narrados demonstram a gravidade concreta dos 
delitos, tratando-se de execução contra vítima em via pública, por meio de 
acentuada  gravidade,  com  emprego  de  diversas  facadas  contra  o 
ofendido.  Além  do  mais,  as  circunstâncias  do  fato,  em  que  os  Policiais 
Militares  apreenderam  duas  armas  de  fogo  e  munições  na  residência  do 
acusado, reforçam a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia 
da ordem pública. 

Neste  sentido  se  manifestou  a  i.  Procuradora  de  Justiça  Magali 
Albanesi Amaral: “(...) a prática de crimes dessa natureza, caracterizados pela  
crueldade e desprezo à vida humana, enseja a manutenção da constrição,  
haja vista a existência dos apontados substratos fáticos, sobretudo porque o 
delito foi praticado em via pública e mediante violência excessiva, tendo em 
vista  que  Salvador  golpeou  a  vítima  por  19  (dezenove)  vezes,  atingindo  
regiões vitais, o que deu causa à morte” (documento de ordem n° 11). 

Preenchidos estão os requisitos  objetivos à manutenção da prisão 
preventiva, uma vez que o paciente se vê acusado pela prática de crimes 
(homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) 
cujas penas privativas de liberdade máximas cominadas excedem 04 (quatro 
anos), nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou essa conclusão, 
em voto condutor do qual se extrai o seguinte trecho:

A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na 
necessidade  de  garantia  da  ordem  pública,  diante  do  modus  operandi do 
paciente, que praticou o delito em via pública e mediante violência excessiva, 
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tendo  em  vista  que  Salvador  golpeou  a  vítima  por  19  (dezenove)  vezes, 
atingindo regiões vitais, o que deu causa à morte. 

Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão 
preventiva  e  a  fixação  eventual  de  regime  semiaberto  na  sentença,  a 
jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos 
institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal 
Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime 
fixado na sentença condenatória. 

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é 
inviável  a  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  pois  a 
periculosidade  do  recorrente  indica  que  a  ordem  pública  não  estaria 
acautelada com sua soltura 

Por fim, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação 
do novo coronavírus no Brasil e o fato de sua faixa etária compor o grupo de 
risco, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não 
terá atendimento e proteção adequados. 

De acordo com o art.  312 do Código de Processo Penal,  a prisão 
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime 
(materialidade)  e  indício  suficiente  de  autoria.  Além  disso,  é  preciso 
demonstrar,  concretamente,  a  existência  de  um  dos  fundamentos  que  a 
autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; 
por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação 
da lei penal. 

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a 
decisão  que  decretou  a  segregação  cautelar  está  lastreada  em 
fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 

Sobressai  a  gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, 
acusado de  homicídio  qualificado  por  motivo  fútil  e  mediante  recurso  que 
impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos 
golpes  de  punhal  durante  discussão  decorrente  de  dívida  no  valor  de  R$ 
16.000,00. De acordo com o decreto prisional, “a vítima tinha 19 (dezenove) 
perfurações, sendo 14 (quatorze) delas na região das costas, 02 (duas) na 
região do braço e 03 (três) na região do peito”.  

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o 
destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem 
fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a 
ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, 
Primeira  Turma,  DJe  de  30/8/2018;  RHC 133.933,  Relator  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. 
EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. 
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, 
Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  DJe  de  3/10/2016;  HC 
146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, 
este assim ementado:

1.  A  custódia  cautelar  para  garantia  da  ordem  pública,  por 
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal 
justifica-se  ante  a  gravidade  in  concreto do  crime,  de  modo que  a prisão 
preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na 
jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. 
Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.

Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado 
quanto  à  inaplicabilidade  das  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  cuja 
incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar  a ordem 
pública, ante as particularidades do caso. 

De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, 
do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados 
a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus 
(Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 

É  inegável  a  relevância  dessas  diretrizes;  entretanto,  isso  não 
significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios 
pelos Juízos criminais.  Caberá ao julgador,  como em todo ato restritivo de 
direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada 
caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 
AgR,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  24/3/2021;  HC 
196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 
192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; 
HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 
de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 
DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 
de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, DJe de 9/4/2021. E, na espécie, como destacado pelo STJ, “não há 
evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, o paciente não terá 
atendimento e proteção adequados”. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art.  21, §1º,  do Regimento 

Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  INDEFIRO  a  ordem  de  HABEAS 
CORPUS. 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 
julgamento  do  Agravo  Regimental  no  Recurso  em  Habeas  Corpus 
157.050/RJ,  submetido  à  relatoria  do  Ministro  OLINDO  MENEZES 
(Desembargador convocado).  

Consta  dos  autos,  em  síntese,  que,  nos  autos  de  Procedimento 
Investigatório Criminal – PIC – destinado a apurar a existência de organização  
criminosa  direcionada  à  prática  de  crimes  de  extorsão,  roubo,  corrupção,  
lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários, o paciente foi 
denunciado e preso preventivamente pela prática da conduta prevista no art. 
2º, §2º e §4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus  no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a 
ordem. 

Na sequência,  interpôs  Recurso  Ordinário  no Superior  Tribunal  de 
Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada 
pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a 
ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A 
CORRÉU.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA 
REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  ALEGAÇÃO  SUPERADA 
PELA  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE.  REVOLVIMENTO  FÁTICOPROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  DESPROPORCIONALIDADE  DA  SEGREGAÇÃO  EM 
FACE DE FUTURA PENA.  IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA 
SENTENÇA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

1.  Matéria  não  analisada  pelo  Tribunal  de  origem  não  pode  ser 
diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de 
instância.

2. Em que pese a demora para realização da audiência de custódia, o 
ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 
horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva.

3. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de 
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade 
verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria 
delitiva quando controversas.

4. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não 
pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na 
via eleita, a antecipação dessa análise

5. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da 
gravidade concreta dos fatos, evidenciada no envolvimento com organização 
criminosa, estruturada e complexa, com relevante movimentação de capital e 
uso de violência. Tais fatos, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam 
a  prisão  preventiva  para  a  garantia  da  ordem  pública,  em  face  da 
periculosidade do agente.

6. Agravo regimental improvido. 
 Nesta  ação,  a  defesa  alega  que  o  decreto  prisional  carece  de 

fundamentação idônea. Aponta, ainda, a nulidade da prisão, ao argumento de 
que a audiência de custódia foi realizada após o prazo de 24 horas. Por fim, 
sustenta  violação  ao  princípio  da  isonomia,  pois fora  concedido  Habeas 
Corpus  para  o  corréu  MARCIO  ROBERTO  BRAGA  (HC 
0057449-76.2021.8.19.000),  sendo certo  que  tanto o beneficiado quanto o 
paciente estão em par de igualdade. 

Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  revogar  a  prisão 
preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido. 
Por força do artigo 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do 

artigo  7.5  da  Convenção  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  o  Plenário 
deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu  que  os Juízes  e Tribunais 
estão  obrigados  a  realizar  audiências  de  custódia,  viabilizando  o 
comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 
24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, DJe de 19/2/2016). 

Trata-se, sem dúvida, de importante medida de controle das prisões 
efetivadas no Brasil, uma vez que concede a possibilidade de o magistrado, 
pouco  tempo  depois  da  prisão,  ter  contato  pessoal  com  o  segregado, 
oportunidade na qual, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, 
deverá  fundamentadamente:  (I)  relaxar  a  prisão  ilegal;  ou  (II)  converter  a 
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prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes 
do art. 312 do mesmo Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) conceder liberdade provisória, 
com ou sem fiança.

É importante consignar, entretanto, que a ausência de realização da 
audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a 
prisão cautelar. O decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de 
validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 
313  do  Código  de  Processo  Penal.  Ou  seja,  o  reconhecimento  do  direito 
subjetivo  do  agente  de  comparecer  perante  a  autoridade  judiciária  não 
acarreta  sua  imediata  soltura,  caso  não  realizada  a  tempo  a  medida 
presencial.  

Assim, nessas circunstâncias em que não efetivada a audiência, o 
que deve ser garantido é a apresentação do segregado ao juízo competente, 
para  averiguar  adequadamente  a  presença  dos  requisitos  da  prisão.  A 
propósito, “não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia 
preventiva  pode  ser  renovada,  imediatamente,  pelo  Juiz  de  primeiro  grau 
[CPP, art. 316]” (HC 133.992, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 
de 2/12/2016). No mesmo sentido: HC 133.992, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 
de  2/8/2018;  Rcl  29.040-MC,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  DJe  de 
29/6/2018; HC 155.246, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2018; HC 
154.434, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2018; Rcl 28.104, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/10/2017. 

No presente caso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
A respeito da audiência de custódia, de acordo com a jurisprudência 

desta  Corte,  "a  conversão  da  prisão  em  flagrante  em  preventiva  torna 
superada  a  alegação  de  constrangimento  ilegal  pela  não  realização  da 
audiência de custódia" (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES  DA FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  14/09/2021,  DJe 
20/09/2021). No mesmo sentido: [...] 

Ademais,  a audiência de custódia foi realizada, muito embora em 
prazo superior ao de 24 horas, o que não torna a prisão preventiva ilegal. 

Como se vê, já foi assegurado ao custodiado o direito de avistar-se 
com  o  magistrado  processante.  Logo,  inexiste  cerceamento  de  defesa, 
tampouco nulidade do decreto prisional decorrente da realização da audiência 
de apresentação após o prazo de 24 horas. Nesse sentido: 

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização 
da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante 
constitui  irregularidade passível  de ser sanada, que nem mesmo conduz à 
imediata  soltura  do  custodiado,  notadamente  quando  decretada  a  prisão 
preventiva, como se deu na espécie” (Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJe de 9/11/2021). 

Superada  essa  questão,  observa-se  que  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça  ratificou  o  entendimento  das  instâncias  ordinárias  quanto  à 
imprescindibilidade  da  segregação  preventiva  com  arrimo  nos  seguintes 
fundamentos:

[...] a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra 
medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de 
eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de 
forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

O  decreto  de  prisão  preventiva  está  assim  fundamentado  (fls. 
741/745 e 751): 

[...] Se deduz, ainda, o periculum libertatis , de modo que a custódia 
cautelar  se  mostra  imprescindível  para  garantia  da  ordem  pública  e 
conveniência da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal. 

Primeiramente,  as  circunstâncias  dos  fatos imputados demonstram 
inequívoca gravidade em concreto. Em sede de cognição sumária, nota-se a 
natureza complexa e bem estruturada da organização. Some-se a isso, os 
indicativos que apontam para do grau de estabilidade da organização e do 
caráter  em  série  da  quantidade  de  delitos  supostamente  praticados. 
Remontam rotundos  os  indícios  que  tal  estabilidade  e  atividade  criminosa 
perduram até a presente data. 

[...] 
Reforce-se  que  há  elementos  da  plena  atividade  da  organização 

hodiernamente ininterruptamente.
[...] 
Assim  grassa  extensa  probabilidade  de  que  soltos,  reiterem  as 

práticas delituosas. Indiscutivelmente, soltos, os acusados perpetrarão novas 
opressões, violências para criação de área exclusiva de venda, e, lavagem de 
capitais.

Gize-se, uma vez mais que o volume de recursos girado pela caterva 
é de tal monta que ultrapassa R$ 280.000,000,00 (DUZENTOS E OITENTA 
MILHÕES  DE  REAIS)  por  ano,  quantia  esta  que,  possivelmente,  poderia 
abastecer o esquema criminoso, inclusive de lavagem de dinheiro. 

A aplicação de medidas cautelares não impedirá a atuação a cáfila e 
permitirá que a mesma vilipendie a prova, o que se aplica aos ora acusados. 

Somente  suas  prisões  terão  o  condão  cessar  o  cometimento  de 
crimes. 

A segregação cautelar também é necessária à instrução criminal, pois 
é  público  e  notório  que,  diante  das  deficiências  na  Segurança  Pública 
eventuais e futuras testemunhas referidas ou do Juízo, além de parentes de 
vítimas terão fundado temor de prestar depoimento. 

Restou  comprovado  que  a  sarandalha,  se  preciso,  age  de  forma 
violenta,  agressiva  e  opressiva  de  forma  a  garantir  sua  sustentação  e 

viabilidade.
Não se perca de conta que membros da súcia coagiram comerciantes 

a somente vender os cigarros adquiridos da fábrica valendo-se de violência se 
necessário. Soltos, certamente fraudarão ou destruirão provas. A necessidade 
de garantia da futura aplicação da lei penal também se faz presente. 

Veja-se que os acusados não possuem vinculação com o distrito da 
culpa, e,  cientes da ação penal  deflagrada,  com certeza fugirão para uma 
nova  cidade,  iniciando  nova  empreitada  de  lavagem,  não  sendo  mais 
encontrados. Pela ingerência que possuem em meios públicos, não é absurdo 
imaginar que os mesmos possam até vir a financiar o fornecimento de novas 
identidades fraudulentamente. Os fatos narrados como fundamento para as 
prisões que ora se decreta são contemporâneos, hodiernos e atuais. 

[...] 
Os fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação, não 

devem necessariamente ser a causa petendi da denúncia. O que no presente 
caso seria desinfluente já que os fatos perduram até a presente data. 

A abstrata gravidade dos fatos narrados na denúncia, de per si e em 
função do decurso do tempo, já seriam hábeis a justificar o decreto preventivo. 

Entretanto, os pressupostos apurados para a decretação da prisão, 
esses sim são contemporâneos e atuais, não havendo qualquer garantia que, 
revogada a prisão, não venham a serem repristinados. 

A  imposição  de  prisão,  sem  indicação  de  reiteração  é 
desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares outras, nos 
termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 

[...] 
Por  fim,  verifico  que,  em  relação  aos  acusados  cujas  prisões  se 

decreta,  as  cautelares  diversas  não  são  suficientes  à  garantia  dos 
pressupostos da prisão preventiva, pois a imputação envolve crimes graves e 
praticados por associação criminosa para falsidade documental, lavagem de 
dinheiro e sonegação fiscal. 

[...] 
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem 

pública, em razão da gravidade do delito perpetrado, apontando o recorrente 
como membro de organização criminosa, bem estruturada e com inúmeros 
membros,  com  movimentação  de  relevante  capital  e  que  pode  usar  de 
violência se necessário para manter a atividades, as quais estão em plena 
execução. 

A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade 
de  se  interromper  ou  diminuir  a  atuação  de  integrantes  de  organização 
enquadra-se  no  conceito  de  garantia  da  ordem  pública,  constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, 
Primeira  Turma,  HC  n.  95.024/SP,  relatora  Ministra  Cármen  Lúcia,  DJe 
20/2/2009).  Nesse  sentido:  RHC  139.545/SC,  Rel.  Ministro  ANTONIO 
SALDANHA  PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/03/2021,  DJe 
26/03/2021. 

Vale  destacar  que,  "Concretamente  demonstrada  pelas  instâncias 
ordinárias  a necessidade da  prisão  preventiva,  não  se afigura suficiente a 
fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, 
DJe 30/06/2020). 

De acordo com o art.  312 do Código de Processo Penal,  a prisão 
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime 
(materialidade)  e  indício  suficiente  de  autoria.  Além  disso,  é  preciso 
demonstrar,  concretamente,  a  existência  de  um  dos  fundamentos  que  a 
autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; 
por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação 
da lei penal. 

As razões apresentadas pelo  Superior  Tribunal  de Justiça revelam 
que  a  decisão  que  decretou  a  segregação  cautelar  está  lastreada  em 
fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 

Sobressai,  no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao 
paciente,  apontado  como  integrante  de  estruturada  organização  criminosa 
direcionada à prática de crimes de extorsão, roubo, corrupção, lavagem de 
dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Ficou registrado, ainda, que 
o volume de recursos girado pela caterva é de tal monta que ultrapassa R$ 
280.000,000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) por ano. 

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar 
para  resguardar  a  ordem  pública  (cf.  HC  140.305,  Rel.  Min.  MARCO 
AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 
DJe  de  25/4/2018;  HC  140.512,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).

A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade 
de interromper  a  atuação de  organização criminosa e o  risco  concreto de 
reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia 
da  ordem  pública”  (HC  138.552  AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 
148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; 
HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 152  

Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à 
inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,  cuja  incidência 
não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante 
as particularidades do caso.

Por fim, a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, ao argumento 
de que fora concedida liberdade provisória a corréu, não foi contemplada no 
acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE 
conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e 
violação  das  regras  constitucionais  de  repartição  de  competências  (HC 
132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 
136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 
135.021-AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  DJe 
6/2/2017;  HC  135.949,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda 
Turma, DJe 24/10/2016). 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.263 (550)
ORIGEM : 210263 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : V.U.C.
IMPTE.(S) : GYLLIARD MATOS FANTECELLE (100112/MG) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RHC Nº 152.824 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  contra  decisão 
monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 
152.824/MG, indeferiu o pedido liminar (eDOC.21). 

Busca-se,  em  suma,  a  revogação  da  prisão  preventiva,  ou  sua 
substituição  por  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  por  ausência  de 
adequada  fundamentação;  falta  de  contemporaneidade  entre  os  fatos 
imputados e a medida decretada; excesso de prazo e desproporcionalidade 
da custódia cautelar. 

É o relatório. Decido.
1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de 

habeas corpus  impetrado contra decisão proferida por  membro de Tribunal 
Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, 
sob o prisma da autoridade coatora,  a competência  originária do Supremo 
Tribunal  Federal  somente  se  perfectibiliza  na  hipótese  em  que  Tribunal 
Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito 
o seguinte precedente:

“É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º,  
LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de  
vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência 
desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido 
por Tribunal Superior  .   Entender de outro modo, para alcançar os atos 
praticados por  membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte 
competência  que  não  lhe  foi  outorgada  pela  Constituição. Assim,  a 
pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da  
mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto 
no  artigo  102,  I,  “i”,  da  Constituição  como  regra  de  competência,  
estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 

Ademais,  com respaldo  no  disposto  no  artigo  34,  inciso  XVIII,  do  
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode  o  relator  negar  
seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do 
colegiado.  Entretanto,  há  de  ser  observado  que  a  competência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  apenas  exsurge  se  coator  for  o  Tribunal  
Superior  (CF,  artigo  102,  inciso  I,  alínea  “i”),  e  não a  autoridade que 
subscreveu  o  ato  impugnado.  Assim,  impunha-se  a  interposição  de 
agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 12.08.2014, grifei). 

Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de  habeas 
corpus  dirigido ao combate de decisão  monocrática de indeferimento de 
liminar proferida no âmbito do STJ.  Tal  entendimento pode ser  extraído a 
partir da leitura da Súmula 691/STF:

“Não compete ao Supremo Tribunal  Federal  conhecer de  habeas 
corpus  impetrado  contra  decisão  do  Relator que,  em  habeas  corpus 
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”

2.  Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 
93, IX,  CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato 
se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação 
exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o 
édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de 
desconstituição do estado de inocência presumido. 

Cumpre assinalar que o deferimento de liminar  em habeas corpus 
constitui  medida  excepcional  por  sua  própria  natureza,  que  somente  se 

justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, 
manifesto constrangimento ilegal. 

Ou seja, no contexto do  habeas corpus,  a concessão da tutela de 
urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado 
de acordo com essa condição. 

Sendo assim,  o ônus argumentativo para afastar  o pleito  liminar é 
extremamente  reduzido.  Calha  reiterar  que,  em  tais  hipóteses,  não  há 
pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo 
que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo 
natural. 

3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à 
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com 
fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao 
habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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HABEAS CORPUS 210.288 (551)
ORIGEM : 210288 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : JOÃO EDUARDO SOARES BORBA MELLO
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 
julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus  705.380/SP, submetido 
à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, 
convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de 
drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 

O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 2, fls. 90-92):
Consta dos autos que policiais militares efetuavam ronda pela cidade 

e avistaram o indiciado, o qual é conhecido no meio policial,  e resolveram 
abordá-lo. Em revista pessoal localizaram no bolso da calça uma pedra de 
crack e a importância de R$ 108.00. Em busca domiciliar, sobre o forro da 
residência e dentro de uma lata, havia mais duas pedras sendo uma grande e 
outra menor, balança de precisão e saquinhos plásticos aptos para embalar o 
entorpecente. Conforme laudo de fls. 42/45, trata-se de substância amarelada 
em formato de pedra, também conhecida por "crack", acondicionadas em três 
unidades envoltas em embalagens plásticas de cores branca e transparente 
com  massa  bruta  de  188,08  (cento  e  oitenta  e  oito  gramas  e  oito 
centigramas), com resultado positivo para cocaína. 

Houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios 
de autoria e da finalidade da mercancia ilícita, sendo legal e legítima a prisão 
do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. 

A Lei  12.403/11,  que  alterou  dispositivos  do  Código  de  Processo 
Penal,  estipulou que as medidas cautelares penais  serão aplicadas com a 
observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a 
investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a 
medida  em  questão,  ainda,  ser  adequada  à  gravidade  do  crime,  às 
circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art.  282 do 
CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se 
mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, 
do CPP). Para a custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, 
ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: 
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). 
O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência 
da  instrução  criminal  e  a  eficiência  da  aplicação  da  lei  penal  (periculum 
libertatis), consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal. 

No  caso,  estão  presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva,  qual 
seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus boni 
iuris  do  auto  de  prisão  em  flagrante,  boletim  de  ocorrência,  laudo  de 
constatação provisória  e  depoimentos  dos  policiais  militares.  Também está 
presente o periculum libertatis. No caso, mostra-se legítima a conversão da 
prisão em flagrante em preventiva para garantir  a ordem pública diante da 
reincidência  e  dos  maus  antecedentes,  que  retratam,  “in  concreto,”  a 
periculosidade  da  agente  (nesse  sentido:  STJ  –  HC  270315-SP 
2013/014916-1 – Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 
27/08/2013). 

Insta ressaltar que o indiciado é reincidente (FA fls. 59/61) o que 
impede,  em tese,  a  aplicação  do  redutor  legal  previsto  na  Lei  Antidrogas. 
Acrescente-se  que  evidenciado,  ao  menos  numa  primeira  análise,  que  o 
indiciado  realmente  faz  do  crime  o  seu  meio  de  vida,  havendo  grande 
possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar 
a  manutenção  da  custódia  cautelar,  consoante  entendimento  atual  da 
jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-
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se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação 
idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada”. (STF – 
HC 100216 – Rel. Min. Cármen Lúcia – Primeira Turma – DJ 20.05.2010). 

Importante  frisar  que  a  consagração  da  presunção  de  inocência 
prevista no art.  5º,  LVII,  da Constituição Federal  vigente, não importou em 
revogação  das  modalidades  de  prisão  de  natureza  processual.  A própria 
Constituição  ressalva  expressamente  no  inciso  LXI,  do  mesmo  artigo,  a 
possibilidade  de  prisão  em  flagrante  ou  por  ordem  escrita  de  autoridade 
judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, 
a  prisão  cautelar  não  fere  o  princípio  constitucional  da  presunção  de 
inocência.  Por  fim,  obervo  que  estão  caracterizadas  as  hipóteses  de 
admissibilidade  do  art.  313,  incisos  I  e  II,  do  CPP.  Nestes  termos, 
considerando  as  circunstâncias  fáticas  acima  narradas  e  as  condições 
pessoais desfavoráveis do indiciado, a conversão da prisão em flagrante em 
prisão preventiva mostra-se de rigor. 

Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do 
CPP,  CONVERTO  a  prisão  em  flagrante  de  JOAO  EDUARDO  SOARES 
BORBA MELLO em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de 
prisão.

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 

Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, 
do  qual  o  Ministro  Relator  não  conheceu,  em  decisão  confirmada  pelo 
colegiado  ao  negar  provimento  ao  subsequente  Agravo  Regimental.  Eis  a 
ementa do acórdão: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADOS N. 64 E 52 DA 
SÚMULA  DO  STJ.  PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  QUANTIDADE 
EXPRESSIVA.  REINCIDÊNCIA.  GRAVIDADE  CONCRETA.  RISCO  DE 
REITERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  AGRAVO 
DESPROVIDO. 

1.  O  habeas  corpus não  pode  ser  utilizado  como  substitutivo  de 
recurso próprio,  a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia 
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, 
hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.  A Constituição  Federal,  no art.  5º,  inciso  LXXVIII,  prescreve:  "a 
todos,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são  assegurados  a  razoável 
duração  do  processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua 
tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de 
igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e 
o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no 
curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar 
que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando 
verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei 
n.º 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o 
magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, 
mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

3.  No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  o  paciente  foi  preso  em 
flagrante  em  20/7/2020,  sendo  a  prisão  convertida  em  preventiva  no  dia 
seguinte, em 21/7/2020. A denúncia foi recebida em 27/10/2020. Em recente 
decisão,  o Tribunal de origem consignou que a instrução está encerrada 
desde  o  mês  de  março  de  2021  e  ainda  não  foi  prolatada  sentença 
porque a defesa técnica requereu a realização de exame de dependência  
químico-toxicológica. Incidem, portanto, os enunciados das Súmulas nº 
64,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (“Não  constitui  constrangimento  
ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”) e nº 52  
(“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento 
por  excesso  de  prazo).  De  mais  a  mais,  importante  salientar  que  a 
requisição  de  realização  de  exame  de  dependência  químico-toxicológica 
requerido pela defesa, embora direito subjetivo do paciente e exercício regular 
do princípio da ampla defesa, não pode ser considerado como excesso de 
prazo na formação da culpa atribuído ao poder judiciário.

4. Outrossim, quanto à prisão preventiva, ao que parece, o Tribunal 
local entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, como 
meio  de  garantir  a  ordem  pública  e  em  razão  da  gravidade  do  delito, 
representada  pela  expressiva  quantidade  de  entorpecentes  apreendidos  - 
três  porções  de  “crack”  pesando  187,06g,  além  da  reincidência  em 
crimes dolosos (falsa identidade e lesão corporal no âmbito doméstico), 
o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código 
de Processo Penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Nesta ação,  a Defensoria Pública reitera a alegação de excesso de 

prazo  para o término da instrução criminal, já  que o paciente se encontra 
segregado desde 20/7/2020, sem previsão de julgamento. Enfatiza, ainda, a 
ausência  dos  pressupostos  para  a  decretação  da  prisão  preventiva  e  a 
carência de fundamentação do decreto prisional. 

Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  revogar  a  prisão 
preventiva.

 É o relatório. Decido.
Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado 

para  cessar  constrangimento  ilegal  à  liberdade  de  locomoção do  acusado 
preso,  decorrente  de  abusivo excesso  de  prazo  para  o  encerramento  da 
instrução  criminal.  Nesse  exame,  porém,  é  imprescindível  investigar  se  a 

demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
Daí  a  convergência  de  entendimento,  na  jurisprudência  do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo 
deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em 
consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas 
a  serem  inquiridas,  a  necessidade  de  expedição  de  cartas  precatórias,  a 
natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das 
partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira 
Turma,  DJe  de 10/5/2018;  HC 138.987-AgR,  Rel.  Min.  GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda  Turma,  DJe  de  6/12/2016;  HC  125.144-AgR,  Rel.  Min.  ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 

No particular,  eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de 
Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:

Ao examinar  a  matéria,  o  Tribunal  de origem manteve a custódia, 
ponderando o seguinte (e-STJ fls. 14/16): 

[...] 
O Paciente foi  preso em flagrante no dia  20  de julho  de  2020,  e  

denunciado pelo crime de tráfico de drogas porque trazia consigo, guardava e 
mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros,  três porções 
de  “crack”  pesando 187,06g.  Consta  da  denúncia  que  policiais  militares 
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o Paciente, que havia  
acabado de deixar o presídio. Como sem mais nem menos ele esboçou fuga,  
foi abordado, e na revista pessoal os policiais encontraram uma porção de 
“crack”. Então os policiais dirigiram-se à casa do Paciente, tiveram a entrada  
franqueada e lá encontraram mais duas porções de “crack”. 

Pois bem. 
A instrução está encerrada desde o mês de março de 2021 e 

ainda não foi  prolatada sentença porque a defesa técnica requereu a  
realização  de  exame  de  dependência  químico-toxicológica.  Incidem,  
portanto,  os  enunciados das  Súmulas  nº 64,  do Superior  Tribunal  de 
Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na 
instrução provocado pela defesa”) e nº 52 (“Encerrada a instrução, fica  
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo)”. 

Por outro lado, cotejando o tempo de prisão provisória com a 
pena que poderia ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação não  
emerge desproporcionalidade, mormente quando se leva em conta que o 
Paciente é reincidente e não poderia ser beneficiado com a incidência da  
causa especial de redução de pena, tampouco com o regime prisional  
mais brando. 

As  decisões  que  decretou  a  custódia  e  as  posteriores  que  a  
mantiveram estão fundamentadas a contento, tendo a autoridade apontada 
por coatora elencado os motivos pelos quais entende que a constrição seja  
necessária. 

Há prova da materialidade e são promissores os indícios de autoria,  
de  modo  que  razões  de  ordem  pública  justificam  a  segregação,  pois  a  
sociedade  deve  ser  privada  do  convívio  de  pessoa  que  se  dedica  ao  
narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias  
e jovens.

E  a  custódia  se  empara  em  lei,  porque  o  Paciente  registra 
condenações  transitadas  em julgado  pela  prática  de  crimes  dolosos 
(falsa identidade e lesão corporal no âmbito doméstico) e a pena máxima 
cominada ao delito do qual é acusado ultrapassa a quatro anos (CPP, art.  
313,incisos I e II). 

Diante deste quadro, medidas cautelares diversas da prisão se me 
afiguram insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade provisória. 

Por  fim,  fica  o  registro  de  que  os  Tribunais  Superiores  há  muito  
pacificaram  o  entendimento  de  que  a  prisão  provisória,  por  sua  natureza  
processual, não viola o princípio constitucional do estado de inocência. Ante o  
exposto, o meu voto denega a ordem. 

[...] 
No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante 

em 20/7/2020, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, em 
21/7/2020.  A denúncia foi  recebida em 27/10/2020.  Em recente decisão,  o 
Tribunal de origem consignou que a instrução está encerrada desde o mês 
de março de 2021 e ainda não foi prolatada sentença porque a defesa 
técnica  requereu  a  realização  de  exame  de  dependência  químico-
toxicológica. Incidem, portanto, os enunciados das Súmulas nº 64, do  
Superior Tribunal  de Justiça  (“Não constitui  constrangimento  ilegal  o 
excesso  de  prazo  na  instrução  provocado  pela  defesa”)  e  nº  52 
(“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento 
por excesso de prazo) (e-STJ fl. 15). 

Com  efeito,  a  ação  penal  tramita  em observância  ao  princípio  da 
razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder 
Judiciário  que  possa  caracterizar  constrangimento  ilegal  e  justificar  o 
relaxamento  da  prisão.  Tanto  é  assim  que  a  instrução  já  encontra-se 
encerrada. 

De mais a mais, importante salientar que a requisição de realização 
de  exame  de  dependência  químico-toxicológica  requerido  pela  defesa, 
embora direito subjetivo do paciente e exercício regular do princípio da ampla 
defesa, não pode ser considerado como excesso de prazo na formação da 
culpa  atribuído  ao  poder  judiciário.  Destarte,  incidem  na  espécie  os 
enunciados das súmulas de n. 52 que dispõe "encerrada a instrução criminal,  
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fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" e 
n. 64, ambas desta Corte, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de  
prazo na instrução, provocado pela defesa". 

Observa-se  que  o  período  de  trâmite  retratado  nestes  autos  não 
revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além 
de encerrada a instrução criminal, circunstância que, consoante jurisprudência 
desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (RHC 156013, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018; HC 
157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI,  DJe  de  4/5/2018;  e  HC  150.749/CE,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, 
plausível  e  não  atribuível  ao  Judiciário  para  o  alongamento  da  marcha 
processual. 

A informação  de  que  ainda  não  foi  prolatada  sentença  porque  a 
defesa  técnica  requereu  a  realização  de  exame de  dependência  químico-
toxicológica é fator que não pode ser ignorado nesse exame de regularidade 
do desenvolvimento do processo.  Conforme já decidiu esta CORTE, não há 
ilegalidade evidente a justificar o relaxamento da prisão cautelar, na hipótese 
em  que  se  verifica  contribuição  da  defesa  para  o  alongar  da  marcha  
processual e a solução do feito já se avizinha  (HC 134771 AgR, Relator(a): 
EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016). 

De outro lado, quanto à alegação de que é possível a revogação da 
prisão preventiva por ausência de periculum libertatis, tampouco assiste razão 
à defesa. A propósito, extrai-se do acórdão impugnado:

[…]  quanto  à  prisão  preventiva,  ao  que  parece,  o  Tribunal  local 
entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, como meio 
de garantir a ordem pública e em razão da gravidade do delito, representada 
pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - três porções de 
“crack” pesando 187,06g, além da reincidência em crimes dolosos (falsa 
identidade e lesão corporal  no âmbito doméstico)  (e-STJ fl.  15),  o que 
justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art.  312 do Código de 
Processo Penal. 

Como  é  cediço,  as  circunstâncias  fáticas  do  crime,  como  a 
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a 
forma  de  acondicionamento,  entre  outros  aspectos  podem  servir  de 
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade 
do agente e o efetivo risco à ordem pública. 

Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade 
da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da 
segregação  de  natureza  cautelar"(STJ,  AgRg  no  HC  n.  323.444/SP,  Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 
4/8/2015). 

A  propósito,  o  Supremo  Tribunal  já  assentou  que  "a  gravidade 
concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do  
agente,  evidenciados  pela  expressiva  quantidade  e  pluralidade  de 
entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da 
ordem  pública"(HC  n.  130.708/SP,  Relatora  Ministra  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 

Ainda,  "Demonstrando  o  magistrado,  de  forma  efetiva,  as 
circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não 
há  que  se  falar  em  ilegalidade  da  segregação  cautelar  em  razão  de  
deficiência  na  fundamentação  (Precedentes)"  (HC  n.  63.237/SP,  Relator 
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 

Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada 
pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar 
para  a  garantia  da  ordem  pública  como  forma  de  conter  a  reiteração, 
resguardando,  assim,  o  princípio  da prevenção geral  e  o  resultado  útil  do 
processo. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em 
andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos 
termos  do  enunciado  n.  444  da  Súmula  desta  Corte,  consistem  em 
elementos  indicadores  da  propensão do  acusado ao  cometimento  de 
novos delitos, caso permaneça em liberdade. 

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de 
que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos 
elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais 
em  andamento  que,  embora  não  possam  ser  fonte  desfavorável  da 
constatação  de  maus  antecedentes,  podem  servir  de  respaldo  da 
necessidade da imposição de custódia preventiva" (HC n. 126.501/MT, Relator 
Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira 
Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016). 

Do mesmo modo,  "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a 
preservação  da  ordem  pública  justifica  a  imposição  da  prisão  preventiva 
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais  
pretéritos,  inquéritos  ou  mesmo  ações  penais  em  curso,  porquanto  tais  
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,  
sua  periculosidade"  (RHC  n.  107.238/GO,  Relator  Ministro  ANTONIO 
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 

Assim, a segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade 
concreta do delito (tendo em vista a expressiva quantidade e poder viciante da 
substância entorpecente apreendida, bem como na reincidência do paciente) 
e para fins de garantia da ordem pública. 

De acordo com o art.  312 do Código de Processo Penal,  a prisão 
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime 

(materialidade)  e  indício  suficiente  de  autoria.  Além  disso,  é  preciso 
demonstrar,  concretamente,  a  existência  de  um  dos  fundamentos  que  a 
autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; 
por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação 
da lei penal. 

Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, 
pois,  além  do  entorpecente  (187,06g  de  crack),  houve  apreensão  de 
petrechos relacionados ao comércio  da substância  (balança de precisão e 
saquinhos  plásticos  aptos  para  embalar  o  entorpecente).  Na  linha  de 
precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da 
segregação cautelar para garantir a ordem pública: 

I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos 
no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem 
pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade 
do  paciente,  ainda  mais  quando  encontrados  naquele  local  petrechos 
utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua 
alta  periculosidade  e  o  seu  envolvimento  profundo  com o tráfico  ilícito  de 
entorpecentes.  II  habeas  corpus  denegado.(HC  140904,  Relator(a):  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido 
da  inadmissibilidade  da  impetração  de  habeas  corpus  contra  decisão 
denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem 
referiu-se a  dados  objetivos  da  causa  (quantidade  de  droga  apreendida  e 
petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.(HC  125034  AgR,  Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015). 

No mesmo sentido: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ 
Acórdão:  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de 
24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 
22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 
de 08/05/2015.

Não bastasse, o registro de que o paciente é reincidente em crimes 
dolosos também justifica a manutenção  da custódia  cautelar  para evitar  a 
reiteração  delitiva  e,  assim,  garantir  a  ordem  pública.  Nesse  sentido:  HC 
158559 AgR,  Relator(a):  Min.  ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira  Turma, 
DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
DJe  de  11/3/2015;  HC  123.643  AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016 

Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.297 (552)
ORIGEM : 210297 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : LUIZ PHILIPPE BARBOSA BARROS
IMPTE.(S) : MARCOS SANTOS SILVA (27434/BA)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 689.524 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas  corpus. Crimes  de  sequestro  e  cárcere  privado  e  de 
homicídio tentado. Pronúncia. Não exaurimento da instância antecedente. Não 
se  conhece  de  habeas  corpus impetrado  contra  decisão  monocrática  de 
Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se de  habeas  corpus, com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Marcos Santos Silva em favor de Luiz Philippe Barbosa Barros, contra decisão 
monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado 
do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no 
HC 689.524/BA (evento 18, fls. 131-8).

O  paciente  foi  pronunciado  pela  suposta  prática  dos  crimes  de 
sequestro e cárcere privado e de homicídio tentado, tipificado nos arts. 148 e 
121, § 2°,  I,  III  e IV, c/c o art.  14, inciso II,  todos do Código Penal (vítima 
Tamara Barbosa Santiago) e arts. 148, § 1°, inciso IV, c/c o art. 121, § 2º, I, III 
e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Ana Beatriz da Silva 
Costa).

Extraio do ato dito coator:
“(...).
Como  visto,  consignou  a  magistrada  sentenciante  que,  ‘[e]m  que 

pese os réus terem negado qualquer participação nos delitos, os elementos 
colhidos apontam aparentemente em sentido contrário, havendo indícios de 
que foram os autores (Samara, agindo de forma direta, em conjunto com os  
menores Luquinhas e Guilherry,  bem assim um terceiro não identificado, e  
Luiz Phellipe na condição de autor intelectual) da dupla tentativa de homicídio  
sob apreço, já que os relatos tecidos pelas vítimas Tamara e Ana Beatriz, com 
reconhecimento  fotográfico,  apontam  para  esta  perspectiva,  o  que  foi  
corroborado  pelos  depoimentos  das  testemunhas,  colhidos  sob  o  crivo  do 
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contraditório e da ampla defesa’. 
Inversamente  do  que  fora  decidido  no  REsp.  1.932.774/AM,  da 

relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, neste feito, registrou o Tribunal de 
origem  que  "[a]  autoria  também  se  faz  plausível  pelos  depoimentos 
testemunhais  prestados  na  fase  processual",  consoante  se  vê  das  fls.  
290-292, não havendo falar-se em ilegalidade (…).

Ademais, no presente procedimento não se permite a produção de 
provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade 
verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas,  
destacando-se, outrossim, que, conforme consignado pelo Tribunal estadual,  
contra  a  decisão  de  pronúncia  fora  interposto  recurso  em sentido  estrito, 
ainda pendente de julgamento, consoante relatado alhures. 

Como  bem  observado  pelo  representante  do  Ministério  Público  
Federal,  "não tendo a matéria sido apreciada pelo Tribunal de Justiça, fica  
inviabilizado o exame do pleito, nestes aspectos, diretamente por essa Corte  
Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância, mormente 
diante  da  sua  impetração  contemporânea  à  interposição  do  recurso  em 
sentido estrito" (fl. 656). 

Decota-se, de igual modo, da manifestação ministerial,  que "houve  
supressão de parte do caderno investigativo no que concerne à parte final do  
termo de interrogatório da vítima Tamara e ao auto de reconhecimento do 
acusado efetuado por esta,  destacando-se o lapso ocorrido na numeração 
dos  fólios,  realizada  por  caneta  de  coloração  azul.  Importante  ressaltar,  
também, que uma dessas peças faltantes – auto de reconhecimento, de fl. 20  
– foi  referenciada na denúncia como prova da autoria delitiva imputada ao 
paciente (fl. 141), para além de ser objeto da presente irresignação defensiva" 
(fl. 658), afirmando a defesa, à fl. 662, "que houve algum erro de digitalização  
das  peças  mencionadas",  inviabilizando,  ainda  mais,  e  além  da  referida  
supressão de instância, a análise da pretensão aqui trazida. 

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”
No presente  writ,  a Defesa alega, em síntese, nulidade processual 

decorrente  da  condenação  fundada  apenas  no  reconhecimento  fotográfico 
realizado na fase inquisitorial  e em desconformidade com o art. 226, II,  do 
CPP. Aduz que esta Suprema Corte ‘vem decidindo na necessidade de seguir  
as formalidades estabelecidas no art. 226, do CPP, sendo norma cogente’. 
Requer,  em  medida  liminar  e  no  mérito,  o  reconhecimento  da  nulidade 
apontada. 

É o relatório.
Decido.
Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a 

jurisdição  do  Tribunal  Superior  antecedente.  O  ato  impugnado  é  decisão 
monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O  exaurimento  da  instância  no  Tribunal  Superior  é  condição  para 
instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, 
e 102, II,  ‘a’,  da Constituição Federal.  Como bem enfatizado pelo saudoso 
Ministro  Teori  Zavascki  “o  exaurimento  da  jurisdição  e  o  atendimento  ao 
princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o  
recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser  
substituído  por  outra  ação  de  habeas  corpus,  de  competência  de  outro  
tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a  
faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer  
o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado 
pelo  art.  39  da  Lei  8.038/1990,  ou  o  STF,  por  via  de  habeas  corpus  
substitutivo.  O recurso interno para  o  órgão colegiado é,  em verdade, 
medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do  
juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para  
inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) 
(destaquei).  No  mesmo  sentido:  HC  113.468/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  HC 
117.346/SP,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes;  HC 122.381/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  HC 170.518/SP,  Rel.  Min. 
Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/
SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 

Nos  dizeres  sempre  precisos  do  Ministro  Celso  de  Mello,  “[e]sta 
Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas  
corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de 
decisão  colegiada  da  Corte  Superior  apontada como  coatora, situação 
inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).

 O  caso  concreto não  autoriza  superação  desse  entendimento, 
porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou 
de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de  decisum manifestamente 
contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.300 (553)
ORIGEM : 210300 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : THAIS TISSOT DORNELES
IMPTE.(S) : ELEANDRO PETROCELI PILAR (46961/RS)

COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 690.748 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  Trata-se  de  habeas  corpus  impetrado  contra  decisão 
monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que  não 
conheceu do HC 690.748/RS (eDOC 10). 

Busca-se  a  concessão  de  liberdade  provisória  à  paciente  ou  a 
substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa ou, ainda, prisão 
domiciliar com base no art. 318, III e V, do CPP, tendo em vista que a paciente 
é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.

É o relatório. Decido.
1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de 

habeas corpus  impetrado contra decisão proferida por  membro de Tribunal 
Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob 
o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por 
meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte 
precedente:

“É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º,  
LXVIII,  tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de  
vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência 
desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido 
por Tribunal Superior  .   Entender de outro modo, para alcançar os atos 
praticados por  membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte 
competência  que  não  lhe  foi  outorgada  pela  Constituição. Assim,  a 
pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da  
mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto 
no  artigo  102,  I,  “i”,  da  Constituição  como  regra  de  competência,  
estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 

Ademais,  com respaldo  no  disposto  no  artigo  34,  inciso  XVIII,  do  
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode  o  relator  negar  
seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do 
colegiado.  Entretanto,  há  de  ser  observado  que  a  competência  do  
Supremo  Tribunal  Federal  apenas  exsurge  se  coator  for  o  Tribunal  
Superior  (CF,  artigo  102,  inciso  I,  alínea  “i”),  e  não a autoridade que 
subscreveu  o  ato  impugnado.  Assim,  impunha-se  a  interposição  de 
agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 12.08.2014, grifei). 

Não se inaugura a competência  deste Supremo nas hipóteses em 
que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria 
indevida supressão de instância, dado  o cabimento de agravo regimental. 
Precedentes: 

“É inadmissível  o  habeas  corpus que  se  volta  contra  decisão 
monocrática  do relator  da causa no Superior  Tribunal  de  Justiça não 
submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por 
falta  de exaurimento da instância antecedente.”  (HC 141.316 AgR,  Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)

“1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio 
da  colegialidade,  pelo  tribunal  prolator,  se  dá  justamente  mediante  o 
recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente 
ser substituído por outra ação de  habeas corpus,  de competência de 
outro tribunal.  2.  A se admitir  essa possibilidade  estar-se-á atribuindo  ao 
impetrante  a  faculdade  de  eleger,  segundo  conveniências  próprias,  qual 
tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo 
natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas 
corpus substitutivo.  O recurso interno para o órgão colegiado é medida 
indispensável  não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz 
natural,  como  para  exaurir  a  instância  recorrida,  pressuposto  para 
inaugurar  a  competência  do  STF.  (HC  130.719  AgR,  Rel.  Min.  TEORI 
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)

No caso concreto,  por contrariar  frontalmente a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na 
medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem 
ter manejado irresignação regimental.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no 
caso concreto:

Devido  ao  caráter  excepcional  da  superação  da  jurisprudência  da 
Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão 
somente  em  casos  absolutamente  aberrantes  e  teratológicos,   em  que  a 
ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção 
de quaisquer provas ou colheita de informações,  o que, no caso concreto, 
não se verifica.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à 
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não 
é o caso de concessão da ordem de ofício.

3.  Diante do exposto, com fulcro no art.  21, § 1º,  do RISTF,  nego 
seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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HABEAS CORPUS 210.305 (554)
ORIGEM : 210305 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : DANRLEI RODRIGO JUNG
IMPTE.(S) : JEAN MAICON KRUSE (105099A/RS, 30685/SC)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor 
de Danrlei Rodrigo Jung contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 706.282/SC (documento 
eletrônico 12).

O impetrante alega, em síntese, que,
“[inexistentes]  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  quanto  ao  tipo 

penal descrito no art. 33 da lei 11.343/06, não há que se falar em manutenção 
da prisão preventiva, consoante determina o art. 312 do CPP.

6. A autoridade coatora (que decretou e manteve o decreto cautelar) 
não  exarou  a  fundamentação  necessária  para  impedir  o  paciente  de 
responder o processo em liberdade.

7. A soltura do paciente nesse momento processual não representa 
risco a ordem pública, não existe, nos autos fundamentação concreta para 
justificar  que  a  aplicação  de  medidas  alternativas  a  prisão  cautelar 
representará risco a ordem pública, até mesmo porque Excelências estamos 
diante da apreensão de uma quantidade ínfima de entorpecentes 02 (DUAS) 
gramas de cocaína.

8. NÃO EXISTE NOS AUTOS fundamentação necessária, quanto ao 
quesito  decreto  cautelar  para  aplicação  da  lei  penal,  nesse  tópica  a 
fundamentação simplesmente inexiste  a espécie”  (págs.  4-5 do documento 
eletrônico 1).

Ao final, pede
“[...]  seja  concedida  LIMINAR  para  que  seja  revogada  a  prisão 

cautelar até o julgamento do mérito da presente ordem o que faz nos termos 
abaixo.

Periculum in  mora,  pois  grave  e irreparável  está  sendo  o dano  a 
DANRLEI RODRIGO JUNG este que encontra-se, exposto ao cárcere, sem 
contudo estar presente os requisitos do decreto cautelar para lhe impedir de 
responder a todos os atos do processo em liberdade.

O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi 
alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos tribunais 
superiores e em abalizada doutrina, bem como frente à farta jurisprudência 
que  ora  se  colaciona  a  presente  impetração”  (pág.  52  do  documento 
eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Registro, inicialmente, que embora o presente  habeas corpus tenha 

sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu 
conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no 
julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.

Anote-se, também, que o art. 192,  caput, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de 
habeas  corpus,  ainda  que  de  ofício,  quando  a  matéria  for  objeto  de 
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
Esta  Suprema  Corte  tem  afastado  a  prisão  preventiva  quando  a 

quantidade de droga apreendida é irrisória ou em volume que não justifique a 
escolha pela cautelar mais gravosa, tornando-a desproporcional.

Nesse sentido:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  MATÉRIA 

CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  É  deficiente  a  fundamentação  de  decisão  que  decreta  prisão 
preventiva  quando  calcada  meramente  na  gravidade  abstrata  do  delito, 
sobretudo  se  a  quantidade  de  drogas  apreendida,  segundo  as  balizas  da 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  se  mostra  elevada  o 
suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da 
ordem pública. Precedentes.

2.  Agravo  regimental  desprovido”  (HC  172.877-AgR/SP,  Rel.  Min. 
Edson Fachin, Segunda Turma)

Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que 
sintetiza o teor da decisão combatida:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO 
DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS. 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  SUBSTITUIÇÃO  POR  MEDIDAS 
CAUTELARES  ALTERNATIVAS.  NÃO  CABIMENTO.  RISCO  DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM 
A  NARCOTRAFICÂNCIA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.

1.  A  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  justificada  no 
preenchimento  dos  requisitos  dos arts.  312,  313 e 315  do CPP impede a 
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades 
relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, 

caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada 
quantidade  e  variedade  de  drogas  evidencia  o  envolvimento  habitual  do 
agente com a narcotraficância.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si 
sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 12).
Colhe-se, ainda, do voto condutor, o seguinte trecho:
“No  caso,  está  justificada  a  manutenção  da  preventiva,  pois  foi 

demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo 
recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o 
que  se  extrai  dos  seguintes  excertos  da  decisão  agravada  (fl.  107):  A 
propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 102, destaquei):

‘[...]  No  que  se  refere  aos  fundamentos  autorizadores  da  prisão 
preventiva,  imperioso reconhecer que inexiste  constrangimento ilegal  a  ser 
sanado, uma vez que a custódia cautelar encontra-se devidamente justificada 
em dados concretos extraídos dos autos.  Apesar da pequena quantidade de 
cocaína encontrada (2 buchas boiando no vaso sanitário) - que, por si só, não 
seria  suficiente  para  justificar  a  prisão,  mesmo  diante  da  natureza 
especialmente  deletéria  da  droga -  as  demais  circunstâncias  do  flagrante 
revelam que o paciente e a namorada, associados, faziam do tráfico o seu 
meio de vida, pois em sua residência também foram localizados um caderno 
com anotações envolvendo facção criminosa, dois aparelhos celulares (um, 
inclusive,  o  paciente  admitiu  informalmente  que  quebrou  quando  notou  a 
chegada da polícia), além de diálogos interceptados envolvendo a negociação 
de entorpecentes com uma usuária, as quais indicam que há pelo menos dois 
meses ambos estão associados e praticam tráfico de drogas. Tais  fatores, 
inobstante  a  primariedade  do  paciente,  são  indicativos  de  dedicação  ao 
comércio proscrito e de probabilidade efetiva de continuidade no cometimento 
dos  referidos  delitos,  caso  seja  libertado.  Ou  seja,  bem  demonstrado  o 
periculum  libertatis exigido  para  a  decretação  e  preservação  da  custódia 
antecipada’” (sítio eletrônico do STJ, grifei)

Conforme se verifica, o paciente teve a prisão preventiva decretada 
com fundamento na gravidade abstrata do delito a ele imputado e, ainda, na 
quantidade  e  variedade  de  drogas  apreendidas.  Todavia,  apenas  1g  (um 
grama)  de  cocaína  foi  encontrada  em  posse  do  paciente  (pág.  32  do 
documento eletrônico 5).

Isso posto, concedo a ordem de  habeas corpus (art. 192,  caput, do 
RISTF)  para  revogar  a  prisão  preventiva  de  Danrlei  Rodrigo  Jung,  sem 
prejuízo da fixação, pelo juízo processante, das cautelares previstas no art. 
319 do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.309 (555)
ORIGEM : 210309 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : LUCAS GONCALVES MOREIRA
IMPTE.(S) : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES (12660/MA) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RHC Nº 155.168 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Augusto 
Fernandes  e  outro,  em favor  de  Lucas  Gonçalves  Moreira  contra  decisão 
monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 155.168.

Colho da decisão impugnada:
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso temporariamente, em 

7/8/2018,  tendo  sido  a  prisão  preventiva  decretada  em  28/9/2018,  e 
denunciado pela suporta prática dos crimes tipificados no art. 121 do Código 
Penal (homicídio) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Em 
11/11/2020  sobreveio  decisão  de  pronúncia,  na  qual  o  MM.  Juiz  primevo 
pronunciou  o  recorrente  unicamente  pelo  crime  de  integrar  organização 
criminosa  (art.  2º  da  Lei  n.  12.850/2013)  e  o  impronunciou  pelos  demais 
crimes descritos na denúncia. 

Irresignada, alegando excesso de prazo, a defesa impetrou habeas 
corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do 
acórdão que restou assim ementado: 

[…]
Daí  o  presente  recurso,  no  qual  aponta  excesso  de  prazo  na 

formação  da  culpa,  aduzindo  que  "até  hoje  nunca  houve  uma  sentença 
condenatória ou absolutória pelo crime de organização criminosa" (fl. 145). 

Sustenta que o paciente foi pronunciado somente pelo crime do 2º, 
caput, da Lei 12.850/2013, cuja pena é de 3 a 8 anos, e encontra-se preso 
provisoriamente há mais de 3 anos sem previsão de sentença. 

Destaca a desproporcionalidade da medida extrema, alegando que 
no final do processo poderá ser posto em liberdade, com aplicação do regime 
aberto,  ou  pelo  ao  menos  ser  colocado  no  regime  semiaberto  que  é 
incompatível com a prisão preventiva. 

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do 
recorrente, com aplicação do monitoramento eletrônico. (eDOC 5)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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No STJ, a liminar foi indeferida.
Nesta  Corte,  a  defesa  insiste  nos  pedidos  formulados  naquele 

Tribunal.
Os  autos  me vieram registrados  por  prevenção,  em razão  do  HC 

188.505, impetrado em favor de corréu.
É o relatório.
Decido.
De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, 

razão por que dele não posso conhecer.
É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido 

abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) 
seja  premente  a  necessidade  de  concessão  do  provimento  cautelar  para 
evitar  flagrante  constrangimento  ilegal;  ou  b)  a  negativa  de  decisão 
concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização 
ou  na  manutenção  de  situação  que  seja  manifestamente  contrária  à 
jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, 
unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por 
maioria,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso, DJ 1º.9.2006;  e HC 88.229/SE, Rel.  Min. 
Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski,  1ª Turma, 
maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP 
(MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ 1º.8.2005).

No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar 
a superação da referida súmula.

A defesa diz que “o Paciente se encontra preso preventivamente há 
mais  de  03 anos e  03 meses,  situação que,  a  toda e qualquer  evidência 
caracteriza  inconteste  constrangimento  ilegal  ante  as  peculiaridades  do 
presente caso.”

Pontua que “Ao Paciente é atribuída à prática unicamente do crime 
de integrar organização criminosa.”  Faz uma simulação da dosimetria para 
sustentar a tese de desproporcionalidade da prisão.

O  Tribunal  de  Justiça  registrou  que  “o  paciente  encontra-se 
sentenciado pela prática  de  outro  crime (roubo majorado em concurso  de 
pessoas - Juízo da 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar), que encontra-
se  em  fase  recursal  neste  Tribunal  de  Justiça  (Processo  nº  1452018),  
evidenciando risco concreto de reiteração delituosa, bem como afastando a 
possibilidade de uma hipotética progressão de regime, oportunidade em que  
destacou  a  impossibilidade  de  se  antecipar,  ainda  que  virtualmente,  a  
dosimetria da pena a ser aplicada para o delito de organização criminosa pelo  
qual fora pronunciado.” (eDOC 4, p. 59)

A esse respeito,  esta Corte tem considerado legítimos os decretos 
prisionais consubstanciados no  modus operandi do delito e  na possibilidade 
concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a 
autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. 
Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)

Ante o exposto,  nego seguimento ao  habeas corpus (art. 21, § 1º, 
RISTF).

Publique-se. Comunique-se ao STJ.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.318 (556)
ORIGEM : 210318 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : GIOVANNA BARRIM DOS SANTOS SCHAEFFER
IMPTE.(S) : NICOLAS BERETA MACHADO (104384/RS)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 692.232 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior 
Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 692.232/RS.

Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, 
convertida em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, 
caput, da Lei 11.343/2006). 

Irresignada, a defesa impetrou  Habeas Corpus junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 

Na sequência, impetrou-se novo  writ perante o Superior Tribunal de 
Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 

[…] 
No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a  prisão  preventiva  foi 

adequadamente  motivada,  tendo  sido  demonstrada  pelas  instâncias 
ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da 
paciente e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade, natureza 
e variedade de drogas encontradas em depósito na sua residência – 1 
tijolo, 2 pedras e 1 porção de maconha, pesando aproximadamente 859 
gramas;  2  porções  de  cocaína,  no  peso  total  de  61  gramas;  e  837 
comprimidos de ecstasy, pesando aproximadamente 316 gramas –, além 
de duas câmeras de vídeo, 1.200 pinos plásticos, dois rolos de plástico 
filme e um notebook, o que demonstra risco ao meio social, justificando a 

segregação cautelar. 
Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a 

quantidade,  a  natureza  ou  a  diversidade  dos  entorpecentes  apreendidos 
podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 
550.382/R0,  Rei.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  DJe 
13/3/2020). 

Nesse  contexto,  forçoso  concluir  que  a  prisão  processual  está 
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, 
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a 
sua revogação. 

[…]
Por fim, no tocante ao pedido de substituição da custódia cautelar por 

prisão  domiciliar,  é  certo  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  no 
julgamento do  Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às 
presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA. 

Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua 
abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes 
cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra 
os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão 
ser devidamente fundamentadas. 

[...]
No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar 

pela domiciliar foi negada à paciente, em razão de que foi denunciada por 
traficar em sua residência, sendo encontrados: 1 tijolo, 2 pedras e 1 porção 
de maconha, pesando aproximadamente 859 gramas; 2 porções de cocaína, 
no  peso  total  de  61  gramas;  e  837  compridos  de  ecstasy,  pesando 
aproximadamente 316 gramas; além de duas câmeras de vídeo, 1.200 pinos 
plásticos, dois rolos de plástico filme e um notebook. 

Assim,  é  certo  que  da  situação  evidenciada  nos  autos  verifica-se 
excepcionalidade  apta  a  revelar  a  inadequação  da  prisão  domiciliar, 
considerando  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  que  comprometem  a 
segurança  de  seu  filho  menor,  o  que  justifica  o  indeferimento  da  prisão 
domiciliar. 

Nesta ação, a defesa sustenta a ausência de fundamentação apta a 
justificar a segregação cautelar. Destaca que: (a) a paciente faz jus tanto ao 
benefício  da  prisão  domiciliar,  como  também  a  conversão  da  prisão  em 
medidas cautelares alternativas à prisão, levando em conta que além de mãe  
de uma criança menor de dois anos, possui bons antecedentes, residência 
fixa  e  emprego  com  registro  formal;  e  (b) a  quantidade  e  variedade  do 
entorpecente apreendido não é óbice para a concessão da prisão domiciliar,  
que podem ser conjugadas as medidas cautelares, em vista da proteção da  
criança. 

Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  revogar  o  decreto 
prisional, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 

 É o relatório. Decido.
No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada 

neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 
122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 
121.684-AgR/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda 
Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC 117.798/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. 
Min.  GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe de  29/4/2014;  HC 122.381-
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; 
RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).

De  fato,  o  exaurimento  da  instância  recorrida  é,  como  regra, 
pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).

Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos 
outros precedentes desta Primeira  Turma,  em regra,  a  flexibilização dessa 
norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência 
deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser 
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros 
de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, DJe de 23/3/2017).

Esta  Primeira  Turma vem autorizando,  somente  em circunstâncias 
específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na 
instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 
138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais 
(HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado 
pela Ministra ROSA WEBER.

No  particular,  entretanto,  não  se  apresentam  as  hipóteses  de 
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teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.322 (557)
ORIGEM : 210322 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : CELIO DOMINGOS DA SILVA
IMPTE.(S) : BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO (66909/DF)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 
julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus  690.201/AM, submetido 
à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).

Consta  dos  autos,  em  síntese,  que  o  paciente  teve  a  prisão 
preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos previstos no art. 157, § 
3º, II, no art. 157, §3º, I, e no art. 288, todos do Código Penal.

Colhe-se da decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o 
pedido de revogação da custódia: 

Impende esclarecer que denunciado associou-se a dois comparsas, 
com o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo, 
com violência, tentaram subtrair coisa alheia móvel consistente em 01 (UM) 
motor  200  HP,  pertencente  à  vítima  e,  em  decorrência  da  violência 
empregada, ceifaram a vida de JASON PEREIRA DA SILVA e ofenderam, de 
modo grave, a integridade física de SEBASTIÃO LEITE DA SILVA. 

Ressalte-se que após denúncia efetuada pela testemunha VALCEMIR 
DE LIMA MONTEIRO, de que teria sido convidado por JOVANE e CÉLIO para 
praticar referido assalto, os investigadores chegaram ao porto da residência 
de JOVANE, onde foram localizadas a rabeta utilizada e outros instrumentos 
do delito, conforme descritos nos Autos de Exibição e Apreensão de itens 27.2 
– fls. 1-3, e que restou reconhecida como sendo o mesmo veículo utilizado no 
delito, conforme Autos de Reconhecimento de Objetos de fls. 27.3 – fls. 1-4. 

Conforme Auto de Reconhecimento de item 27.1 – fl.  06, a vítima 
Sebastião  pode  reconhecer  o  comparsa  JOVANE  como  sendo  um  dos 
agentes   do  latrocínio  ocorrido  em  sua  residência.  Ato  contínuo,  em  seu 
interrogatório,  o  comparsa  JOVANE  confessou  que  participou  do  ato  e, 
igualmente dele, participou o denunciado CELIO DOMINGOS. 

[…]
Ademais, observo que há suspeitas de que o assassinato de JOVANE 

– um dos autores do fato  –  na carceragem pública de Careiro  tenha sido 
motivado por contexto que envolve os atos em apuração, o que denota maior 
risco  às testemunhas ainda vivas  e  que podem ensejar  a  condenação  do 
denunciado.

Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus 
no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Amazonas,  que  denegou  a  ordem, 
conforme ementa:

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL. 
LATROCÍNIO E ROUBO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  POR  EXCESSO  DE  PRAZO. 
INOCORRÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE. 
CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS 
CONCRETOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  POR  MEDIDAS 
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 

I – Não há que se falar em excesso de prazo, quando a demora para 
formação da culpa é decorrente do trâmite natural do processo, não podendo 
ser imputada ao Juízo ou Ministério Público. 

II – Os prazos processuais não podem ser computados como uma 
soma  aritmética  simples,  devendo-se,  do  contrário,  serem analisados  com 
certo temperamento, aplicando-se a razoabilidade. 

III – O que se depreende do andamento processual, ao se perscrutar 
os autos primevos, é que o juízo de piso não olvidou esforços para tentar 
elemento externo à sua volição, qual seja “fenômeno da cheia dos rios, que 
bloqueia em determinados trechos da estrada, a passagem de veículos no 
trecho  Careiro/Manaquiri,  impossibilitando  a  condução  do  Réu,  ainda 
custodiado naquela Comarca a este Fórum de Manaquiri”.

IV – Além disso, levando em conta as penas mínimas dos delitos que 
ensejaram a prisão  cautelar  do  paciente,  bem como a circunstância  fática 
acima  elencada,  conclui-se  que  o  excesso  de  prazo  não  restou 
consubstanciado,  porquanto  o  processo  está  transcorrendo  nos  limites  da 
razoável duração, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencia atraso 
injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, 
não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

V  –  Quanto  aos  requisitos  da  prisão  preventiva;  tal  restou 
sobejamente fundamentada para garantia da ordem pública, considerando a 
gravidade concreta na atuação criminosa – modus operandi -, pois o acusado 
em comparsaria com dois agentes, portando arma de fogo, decidiram cometer 

o crime de roubo, tendo como consequência a morte de uma das vítimas, bem 
como o ferimento da outra.

VI – Por fim, não bastasse todos esses fatores, o acusado já ostenta 
condenação pela prática de crime contra a vida, conforme se depreende dos 
autos executórios de nº 0208995-76.2013.8.04.0001. 

VII  –  Com  fulcro  nesses  fundamentos,  resta  inapropriada  a 
substituição da prisão preventiva por outra  medida cautelar,  em especial  o 
monitoramento  eletrônico,  tendo  em  conta  o  grave  comprometimento  da 
ordem pública, incitado de forma concreta, pelo acusado. 

VIII – Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior 

Tribunal  de Justiça,  da qual  o Ministro  Relator  não conheceu,  em decisão 
confirmada  pelo  colegiado  ao  negar  provimento  ao  subsequente  Agravo 
Regimental. Eis a ementa do acórdão:

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS 
CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGADO  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  INOCORRÊNCIA.  RAZOABILIDADE. 
COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E 
CONDUTAS. PRECATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM COMARCA 
DISTINTA.  INEXISTÊNCIA  DE  NOVOS  ARGUMENTOS  APTOS  A 
DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

I  -  O  prazo  para  a  conclusão  da  instrução  criminal  não  tem  as 
características  de  fatalidade  e  de  improrrogabilidade,  fazendo-se 
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso 
de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos 
processuais. Precedentes. 

II  -  Na  hipótese,  malgrado  o  atraso  na  instrução  criminal,  ele  se 
justifica,  seja  em  razão  das  peculiaridades  da  causa,  que  investiga 
complexo crime de latrocínio, cometido em associação com outros dois 
agentes, no qual "decorrente da violência empregada ceifaram a vida de 
Jason Pereira da Silva e ofenderam de modo grave a integridade física  
de Sebastião Leite da Silva"; seja pela complexidade do feito, no qual 
houve a necessidade de expedição de carta precatória e transferência de 
réu preso por mais de uma ocasião, além de a audiência de instrução 
não  ter  ocorrido  em  razão  de  fenômeno  climático  "que  à  época, 
bloqueava em determinados pontos da estrada, a passagem de veículos  
no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu", que 
estava custodiado em comarca diversa, não havendo qualquer elemento 
que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que 
não  permite  a  conclusão,  ao  menos  por  ora,  da  configuração  de 
constrangimento  ilegal  passível  de  ser  sanado  pela  presente  via 
especialmente  se  considerada  a  pena  em  abstrato  cominada  ao  tipo 
penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes. 

III - Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta 
pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi 
em todo o  mundo,  demandando medidas  restritivas de  contato social,  por 
meio  do  isolamento,  fechamento  do  comércio,  das  escolas,  dos  espaços 
públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação 
das relações das instituições e entes públicos. Precedentes. 

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve 
trazer  novos argumentos capazes de alterar  o  entendimento anteriormente 
firmado,  sob  pena  de  ser  mantida  a  r.  decisão  vergastada  pelos  próprios 
fundamentos. Precedentes. 

Agravo regimental desprovido. 
Nesta ação,  a  impetrante reitera a alegação de excesso de prazo 

para o término da instrução criminal, já que o paciente se encontra segregado 
desde 13/3/2020, sem previsão de julgamento. Enfatiza que: preso há quase 
um ano e meio, num processo sem qualquer complexidade e numa comarca 
diminuta  que  conta  com  pouco,  para  não  dizer  pouquíssimos  processos,  
ainda assim o TJAM manteve a custódia preventiva do paciente. 

Requer  a  defesa,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  revogar  o 
decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 

 É o relatório. Decido.
Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado 

para  cessar  constrangimento  ilegal  à  liberdade  de  locomoção do  acusado 
preso,  decorrente  de  abusivo excesso  de  prazo  para  o  encerramento  da 
instrução  criminal.  Nesse  exame,  porém,  é  imprescindível  investigar  se  a 
demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 

Daí  a  convergência  de  entendimento,  na  jurisprudência  do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo 
deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em 
consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas 
a  serem  inquiridas,  a  necessidade  de  expedição  de  cartas  precatórias,  a 
natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das 
partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira 
Turma,  DJe  de 10/5/2018;  HC 138.987-AgR,  Rel.  Min.  GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda  Turma,  DJe  de  6/12/2016;  HC  125.144-AgR,  Rel.  Min.  ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 

A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
O agravo não merece provimento. 
Isso  porque,  conforme consignado na decisão ora agravada,  o 
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término da instrução processual não possui características de fatalidade e de 
improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para 
os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido 
de  se  considerar  o  juízo  de  razoabilidade para  eventual  constatação  de 
constrangimento  ilegal  ao  direito  de  locomoção decorrente  de  excesso  de 
prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade 
de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
Sobre o tema: 

[…]
Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação 

penal originária, verbis: 
"Compulsando  os  autos  originários,  constata-se  que  o  paciente 

praticou,  em tese,  o  delito  no  art.  157,  §  3.º,  inc.  I,  (em relação à vítima  
Sebastião); art. 157, § 3.º, inc. II, (em relação à vítima Jason) e art. 288, c.c. o  
art. 69, todos do Código Penal, consoante denúncia colacionada no evento  
62.1, da qual se extrai que: 

'No dia 15 de março de 2020, por volta de 22h30min, na residência  
flutuante da vítima SEBASTIÃO LEITE DA SILVA, situada no leito fluvial da 
Comunidade  Bom  Intento,  neste  Município  e  Comarca  de  Manaquiri,  o 
denunciado  CÉLIO  DOMINGOS  DA  SILVA,  associou-se  a  dois  
comparsas, com o fim específico de cometer crimes, mediante emprego 
de arma de fogo, com violência, tentaram subtrair  coisa alheia móvel  
consistente em 01 (UM) motor 200 HP, pertencente a vítima, e decorrente  
da violência empregada ceifaram a vida de JASON PEREIRA DA SILVA e 
ofenderam de modo grave a integridade física de SEBASTIÃO LEITE DA 
SILVA. 

[...] 
O que se depreende do andamento processual, ao se perscrutar  

os  autos  primevos,  é  que o  juízo  de  piso  não olvidou esforços para  
tentar iniciar a audiência de instrução, a qual, contudo, não foi iniciada  
por elemento externo à sua volição, qual seja: 

‘fenômeno da cheia dos rios, que bloqueia em determinados trechos 
da  estrada,  a  passagem  de  veículos  no  trecho  Careiro/Manaquiri,  
impossibilitando a condução do Réu, ainda custodiado naquela Comarca a  
este Fórum de Manaquiri, razão pela qual, a Audiência de Instrução Pautada 
para 15/06/2021 às 09:00h, não foi realizada, conforme juntadas 145.1, 145.2  
da referida ação.’ consoante informações à fl. 55. 

Além disso, levando em conta as penas mínimas dos delitos que  
ensejaram  a  prisão  cautelar  do  paciente,  bem  como  a  circunstância  
fática acima elencada,  conclui-se que o excesso de prazo não restou  
consubstanciado, porquanto o processo está transcorrendo nos limites  
da razoável duração, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie 
atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela 
qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado." (fl.  
98, grifei). 

Em complemento, extrai-se das informações prestadas pelo d. juízo 
de primeiro grau: 

"O paciente foi PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO,  
sob os Autos 0000068-88.2019.8.04.5500, desta Vara Criminal, cumprido 
em  13/03/2020,  por  ter,  teoricamente,  praticado  o  crime  tipificado  no 
capitulo nos 157, § 3º, 2ª parte, fato este ocorrido por volta das 22h00min  
do dia 15/03/2019. 

2. A Representação por Prisão Preventiva, fora recebido em Juízo em 
21/03/2019,  e  distribuído  no  Sistema  na  mesma  data  sob  o  nº  
000006888.2019.8.04.5500 (Projudi/Manaquiri) (evento 1.1). 

3.  Pedido  de  Revogação  de  Preventiva  em 08/04/2019  (evento 
12.1). 

4. Parecer do Ministério Público em 18/04/2019, pelo indeferimento 
(evento 19.1). 

5. Decisão acompanhando o Parecer Ministerial, em 24/07/2019, com 
indeferimento do Pedido de Revogação de Preventiva (evento 23.1). 

6.  Novo  pedido  de  Revogação  de  Prisão  Preventiva  do  Acusado,  
peticionado em 18/02/2020 às folhas 28.1. 

7.  Decisão  da  Decretação  da  Prisão  Preventiva  cumprida  em 
desfavor do Acusado, em 13/03/2020,  conforme Ofício 106/2020 – 33 DIP 
(evento  30.0),  ficando  à  disposição  da  Justiça,  segregado  no  33º  Distrito  
Integrado de Polícia de Manaquiri. 

8.  O  acusado  foi  transferido  para  o  34º  Distrito  Integrado  de  
Polícia do Careiro/AM, por força da Decisão (evento 33.1), prolatada em  
13/03/2020, que deferiu o pedido de transferência protocolado através do 
Oficio 108/2020 – 33 DIP, pela Autoridade Policia do 33º Distrito Integrado 
de Polícia de Manaquiri, juntado às folhas 31.1. 

9.  Após  Remessa,  o  Ministério  Público  se  manifesta  pelo  
Indeferimento do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva do Acusado, em 
30/03/2020, (evento 39.1), peticionada pela Defesa às folhas 28.1. 

10.  Acompanhando  Parecer  Ministerial,  a  Decisão  (evento  44.1) 
indefere em 02/04/2020, o pedido da Defesa do Acusado. 

11.  Após conclusão da Certidão (evento 51.1), que identificou a  
duplicidade dos autos, é prolatada Decisão em 09/04/2020, determinado  
o  arquivamento  da  Ação  0000068-88.2019.8.04.5500,  para 
prosseguimento feito nos Autos 0000065- 36.2019.8.04.5500 desta Vara 
Criminal. 

[...] 
Atualmente  a  Ação  Penal  tramita  sob  os  Autos  

0000065-36.2019.8.04.5500  desta  Vara  Criminal,  com  o  acusado  Célio  
Domingos da Silva, indiciado por Inquérito Policial concluído em 16/03/2019,  
juntado na referida ação, às folhas 27.1/27.1. 

13.  O  Ministério  Público  ofereceu  Denúncia  contra  Célio  
Domingos da Silva, em 29/06/2020 (evento 62.1). 

14.  Em  Decisão  Interlocutória  (evento  66.1),  prolatada  em 
02/06/2020,  a  Denúncia  foi  recebida  e  o  Réu  citado  Carta  Precatória  
enviada ao Juízo do Careiro, em 06/07/2020 (evento 77.1).

15.  A  Defesa  do  Réu  apresentou  Resposta  à  Acusação 
tempestivamente, em 15/06/2020 (evento 79.1).

16.  Decisão Interlocutória, prolatada em 01/08/2020, determinou 
inclusão do feito em Pauta de Audiência (evento 83.1). 

17.  Pedido  da  Defesa,  peticionado  em 19/10/2020,  requereu  o 
Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação da Prisão 
(evento  91.1).  18.  Remetido  ao Ministério  Público,  este  se  manifestou 
pelo indeferimento do pedido da Defesa (94.1) em 09/11/2020. 

19. Acompanhando o Parecer ministerial, a Decisão evento 97.1, de  
30/12/2020, indeferiu o  Pedido de Relaxamento da Prisão por  Excesso de 
Prazo ou Revogação da Prisão. 

20.  Novo pedido da Defesa do Réu, peticionado em 18/04/2021,  
requereu o Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação 
da Prisão (evento 111.1/111.4). 

21.  Remetido  ao  Ministério  Público,  este  se  manifestou  pelo  
Indeferimento do Pedido em 13/05/2021, (evento 114.1). 

22. Acompanhando o Parecer Ministerial, em 30/05/2021, a Decisão  
evento 118.1, indeferiu o pedido de Relaxamento da Prisão por Excesso de 
Prazo ou Revogação da Prisão. 

23.  Em  06/08/2021,  o  Réu  teve  pedido  de  Habeas  Corpus,  nº 
4004745-  35.2021.8.04.0000,  denegado  pela  Relatora,  Desembargadora 
Carla Maria S. dos Reis em julgamento ocorrido no referido HC, na Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme 
evento 202.1. 

24.  Atualmente,  a  Ação  Penal  0000065-36.2019.8.04.5500, 
encontra-se aguardando realização de Audiência de Instrução, ainda não 
realizada  em  virtude  do  fenômeno  da  cheia  dos  rios,  que  à  época,  
bloqueava em determinados pontos da estrada, a passagem de veículos  
no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu, então  
custodiado naquela  Comarca,  a  este  Fórum de Manaquiri,  razão pela  
qual, a Audiência de Instrução Pautada para 15/06/2021 às 09:00h, não  
foi realizada, conforme Oficio oriundo do 33º Distrito Integrado de Polícia  
de Manaquiri/AM, juntado às folhas 145.1, 145.2 da referida ação. Informo 
ainda, que a requerimento do Juízo da Comarca do Careiro/AM (evento 
155.1), conforme Deferimento do Juízo de Manaquiri/AM (evento 164.1), o  
Réu fora, em 21/07/2021, transferido para Comarca de Manaus/AM, onde 
permanece,  até  a  presente  data,  custodiado no Unidade Prisional  do 
Puraquequara – UPP" (fls. 123-125, grifei). 

Ora, da leitura dos excertos transcritos,  verifica-se,  por mais uma 
ocasião, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em 
razão das  peculiaridades da  causa,  que investiga  complexo crime de 
latrocínio, cometido em associação com outros dois agentes,  no qual 
"decorrente da violência empregada ceifaram a vida de Jason Pereira da  
Silva e ofenderam de modo grave a integridade física de Sebastião Leite 
da Silva"; seja pela complexidade do feito, no qual houve a necessidade 
de expedição de carta precatória e transferência de réu preso por mais 
de uma ocasião, além de a audiência de instrução não ter ocorrido em 
razão de fenômeno climático "que à época, bloqueava em determinados 
pontos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri,  
impossibilitando  a  condução  do  Réu",  que  estava  custodiado  em 
comarca  diversa,  não  havendo  qualquer  elemento  que  evidenciasse  a 
desídia  do  aparelho  judiciário  na  condução  do  feito,  o  que  não  permite  a 
conclusão,  ao  menos  por  ora,  da  configuração  de  constrangimento  ilegal 
passível de ser sanado pela presente via  especialmente se considerada a 
pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação 
penal originária. 

Ademais,  verifica-se o  inegável  impacto  da  crise  sanitária  imposta 
pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi 
em todo o  mundo,  demandando medidas  restritivas de  contato social,  por 
meio  do  isolamento,  fechamento  do  comércio,  das  escolas,  dos  espaços 
públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação 
das relações das instituições e entes públicos. 

Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu 
trâmite regular,  não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso 
injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 

Observa-se  que  o  período  de  trâmite  retratado  nestes  autos  não 
revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário.

As  particularidades  da  causa  acima  declinadas,  em  especial  a 
necessidade de expedição de precatórias e a natureza da ação penal, na qual 
se apura  complexo crime de latrocínio cometido em associação com outros  
dois  agentes, são fatores que  não podem ser  ignorados  nesse exame de 
regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, 
Rel.  Min.  ROSA  WEBER,  DJe  de  20/6/2018;  HC  131.855,  Rel.  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  15/5/2018  e  HC 
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151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias 

demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que 
se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com a Corte local, o 
acusado já ostenta condenação pela prática de crime contra vida. 

Além  disso,  a  decretação  da  prisão  também  se  justifica  por 
conveniência da instrução criminal, tendo em vista que existem fortes indícios 
nos autos de que o acusado, em liberdade, poderá ameaçar testemunhas do  
fato, pois há suspeitas de que o assassinato de JOVANE – um dos autores do  
fato – na carceragem pública de Careiro tenha sido motivado por contexto que  
envolve os atos em apuração, o que denota maior risco às testemunhas ainda 
vivas. 

Sendo  esse  o  quadro,  não  se  verifica  hipótese  de  flagrante 
constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.326 (558)
ORIGEM : 210326 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : MICHEL DA SILVA GUIMARAES
IMPTE.(S) : PETERSON CARLOS DO PRADO (155064/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 706.009 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ.

Por isso, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada 

“[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o 
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente 
à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  se  trate  de  crime  sujeito  à 
mesma jurisdição em uma única instância”. 

Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da 
decisão  monocrática  pelo  colegiado  de  Tribunal  Superior  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem  impetrada  neste 
Supremo  Tribunal  Federal,  uma  vez  que  se  impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-
AgR,  Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de 
21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 
3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 
DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda  Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC  117.798/SP,  Rel.  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/
TO,  Rel.  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma,  DJe  de 29/4/2014;  HC 
122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de 
9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA,  Segunda Turma, 
DJe  de  18/4/2013;  RHC  114.961/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira 
Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como 
regra,  pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  Supremo Tribunal 
Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de  24/4/2014).  3. 
Inexistência  de teratologia  ou caso  excepcional  que caracterizem flagrante 
constrangimento ilegal.  4.  Habeas corpus  não conhecido”  (HC 165.860/SP, 
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  redator  p/  acórdão  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira Turma; grifei).

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.

Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski

Relator

HABEAS CORPUS 210.335 (559)
ORIGEM : 210335 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : NÁDIA DE MOURA ARRUDA
IMPTE.(S) : TIAGO LUCAS DOS REIS VIEIRA (190798/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 700.409 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador 
convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 700.409/MG. 

Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, 
convertido em preventiva, e pronunciada pela prática dos crimes de homicídio 
qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 
211 do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 
10.826/2003). 

De acordo com o decreto prisional, 
os  acusados,  que  possuem relação  de  amide,  de forma torpe,  se 

uniram com a intenção de ceifar a vida da vítima, pois esta teria terminado o 
relacionamento  extraconjugal  que  mantinha  com  Nádia,  a  qual  não  se 
conformou e decidiu por assassiná-la, tendo Wallisson aderido à motivação da 
comparsa e concorrido para a execução do crime […]. 

Buscando  a  revogação  da  custódia,  a  defesa  impetrou  Habeas 
Corpus  no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  que denegou a 
ordem, conforme ementa:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - OCULTAÇÃO DE 
CADÁVER - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  DE  90  DIAS  PARA  A  REAVALIÇÃO  DA 
PRISÃO  CAUTELAR  -  ART.  316,  §ÚNICO  DO  CPP  -  MERA 
IRREGULARIDADE  -  COMPETÊNCIA  DO  MAGISTRADO  EMISSOR  DA 
DECISÃO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - -  FEITO 
COMPLEXO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 

1. A superação do prazo legal de revisão judicial da prisão preventiva 
previsto no artigo 316, §único, do Código de Processo Penal, não configura 
ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, 
devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade 
e  proporcionalidade  e  levando-se  em  conta  as  peculiaridades  do  caso 
concreto.  Cabe  ao  órgão  emissor  da  decisão  reavaliar  a  necessidade  de 
manutenção da medida a cada após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, 
sob pena de supressão de instância.

2.  Os  prazos  no  Processo  Penal  não  são  fatais,  improrrogáveis, 
admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo 
ao princípio da razoabilidade. E, estando a instrução criminal encerrada, não 
há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior 
Tribunal  de  Justiça,  da  qual  o  Ministro  relator  não  conheceu,  nos  termos 
seguintes:

[…]  In casu, a alegação de excesso de prazo para a formação da 
culpa encontra-se superada, segundo informações prestadas pelo d. juízo de 
origem, colacionadas às fls. 46- 56, verifica-se que em 24/9/2021, a paciente 
foi pronunciada, sendo mantida a sua custódia cautelar (e-STJ fl. 46). 

Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que 
prescreve  que  "Pronunciado  o  réu,  fica  superada  a  alegação  do 
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução" Nesse sentido 
os seguintes julgados deste Tribunal Superior: […]

Não se vislumbra,  pois,  qualquer  ilegalidade  flagrante  no presente 
caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
Nesta  ação,  o  impetrante  alega,  em  suma,  a  ausência  dos 

pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que:  (a) a prisão 
preventiva foi decretada dia 25/5/2021 e até o momento não foi revisada; e (b) 
não há data prevista nem agendada para ser realizado o Júri da paciente. 

Requer,  assim,  a  concessão da ordem, para que seja  revogado o 
decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.
No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada 

neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 
122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 
121.684-AgR/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda 
Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC 117.798/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. 
Min.  GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe de  29/4/2014;  HC 122.381-
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; 
RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
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De  fato,  o  exaurimento  da  instância  recorrida  é,  como  regra, 
pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).

Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos 
outros precedentes desta Primeira  Turma,  em regra,  a flexibilização dessa 
norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência 
deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser 
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros 
de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, DJe de 23/3/2017).

Esta  Primeira  Turma vem autorizando,  somente  em circunstâncias 
específicas, o exame de  habeas corpus quando não encerrada a análise na 
instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 
138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais 
(HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado 
pela Ministra ROSA WEBER.

No  particular,  entretanto,  não  se  apresentam  as  hipóteses  de 
teratologia ou excepcionalidade.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  INDEFIRO  a  ordem  de  HABEAS 
CORPUS.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.336 (560)
ORIGEM : 210336 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : LINCON DIAS DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : LUIZ FELIPE DEFFUME DE OLIVEIRA (232099/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pelo Ministro  JESUÍNO RISSATO (Desembargador 
convocado), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar 
nos autos do HC 710.723/SP.

Depreende-se  dos  autos  que  o  paciente  foi  condenado  ao 
cumprimento da pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art.  33,  caput,  da Lei 
11.343/2006). Registra-se a apreensão de “quase um quilo de maconha”.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento 
ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 
dias de reclusão (Doc. 3).

Buscando a  fixação  de  regime prisional  menos  gravoso,  a  defesa 
impetrou  Habeas  Corpus no Superior  Tribunal  de  Justiça,  que resultou  no 
indeferimento do pedido de liminar pelo Ministro Relator.

Nesta  ação,  o  impetrante  alega,  em  suma,  a  ausência  dos 
pressupostos para imposição do regime inicial mais gravoso. Requer, assim, a 
concessão da ordem, para que seja estabelecido o regime semiaberto. 

É o relatório. Decido. 
Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL conhecer de  Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por 
relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal 
superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação 
desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em 
caso  de  manifesto  constrangimento  ilegal,  prontamente  identificável  (HC 
138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE 
MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão  Min.  ROSA WEBER,  Primeira  Turma,  DJe  de 
24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
DJe de 7/3/2017). 

Na  espécie,  entretanto,  não  se  constata  a  presença  de  flagrante 
ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.337 (561)
ORIGEM : 210337 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO

RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : EMANUEL LAZARE DE ALMEIDA
IMPTE.(S) : RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA (242875/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC N° 693.613 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de 
Justiça, no Habeas Corpus 693.613/SP.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena 
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 
crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33,  caput,  c/c  art.  40,  VI,  ambos  da  Lei 
11.343/2006). 

Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.

Na  sequência,  impetrou  Habeas  Corpus  no  Superior  Tribunal  de 
Justiça. A Ministra relatora denegou a ordem, nos termos seguintes:

O Tribunal de origem, por sua vez, destacou o seguinte (fls. 48-49; 
sem grifos no original): 

"Assim  sendo,  à  luz  do  acima  expendido,  pela  quantidade  de 
substâncias entorpecentes apreendidas (um tijolo de maconha, outras duas 
porções  de  maconha,  pesando  aproximadamente  538  gramas),  a  
apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha, diversos 
saquinhos plásticos tipo zip-loc e quinhentos reais em dinheiro, aliadas  
à admissão informal da traficância e as circunstâncias da prisão, tudo  
demonstra  que  as  drogas  se  destinavam  ao  fornecimento  para  o  
consumo de terceiros. 

Destaca-se  que  em  poder  do  réu  ainda  foram  apreendidos 
inúmeros  comprovantes  de  depósitos  em  valores  expressivos, 
totalizando R$ 38.250,00 sem qualquer explicação plausível a respeito,  
sendo que a versão de que se tratava de documentos que estavam por  
engano em uma pasta pertencente a outra pessoa restou desprovida de 
qualquer comprovação. [...] 

O réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº  
11.343/06, pois a despeito de sua primariedade, as circunstâncias do delito,  
tais como, a apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha,  
assim como de embalagens usadas para o tráfico, dinheiro e depósitos que 
somam considerável quantia em dinheiro sem explicação plausível, denotam 
que ele fazia do comércio espúrio seu meio de vida, dedicando-se de modo  
permanente  para  tal  atividade  criminosa,  não  se  tratando,  pois,  de  mero 
traficante eventual." 

[…]
No caso em apreço, conforme se constata da transcrição realizada, 

verifica-se que o benefício previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi 
negado  ao  Acusado  mediante  fundamentação  idônea,  diante  das 
circunstâncias da prática delitiva –  as instâncias ordinárias mencionaram 
não só a quantidade de droga encontrada, mas também a apreensão de 
petrechos destinados ao tráfico (balança de precisão com resquícios de 
maconha,  embalagens)  e  a  existência  de  inúmeros  comprovantes  de 
depósito,  que  somavam  a  quantia  de  R$  38.250,00,  (trinta  e  oito  mil 
duzentos  e  cinquenta  reais)  sem  qualquer  explicação  convincente  a 
respeito. 

Desse  modo,  tendo  sido  a  incidência  do  art.  33,  §  4.º,  da  Lei  n. 
11.343/2006  afastada  em  razão  de  elementos  probatórios  concretos  que 
indicam o envolvimento habitual do Paciente com a criminalidade, a revisão 
do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias  exigira aprofundado 
reexame probatório,  o  que não é possível  nos  estreitos  limites  do  habeas 
corpus. 

[...]
De outra parte, mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista o 

quantum de pena imposto e a existência de circunstância judicial negativa, 
nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 

[…] 
Por fim, não procede o pleito de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito objetivo 
previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que não estão presentes 

os requisitos para incidência do regime inicial  fechado. Enfatiza que:  (a) O 
Paciente foi condenado por crime cuja pena, em concreto, não transpassou o  
montante de 08 (oito) anos; e  (b) devido à ausência de qualquer motivação 
idônea e a fixação da pena-base,  no mínimo legal,  deve ser  reformado o 
acordão para que seja fixado o regime inicial compatível com o quantum de  
pena  definitiva.  Requer,  assim,  a  concessão  da  ordem,  para  que  seja 
modificado o regime prisional. 

É o relatório. Decido.
No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada 

neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna  decisão 
monocrática de  Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  determinando  a 
extinção do  Habeas Corpus  ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. 
Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de  21/3/2018;  HC 
122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 
121.684-AgR/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210337&codigoClasse=349
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210336&codigoClasse=349


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 162  

16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda 
Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda Turma,  DJe de 22/10/2013;  HC 117.798/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. 
Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma,  DJe  de 29/4/2014;  HC 122.381-
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; 
RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).

De  fato,  o  exaurimento  da  instância  recorrida  é,  como  regra, 
pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).

Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos 
outros precedentes desta Primeira  Turma,  em regra,  a flexibilização dessa 
norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência 
deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser 
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros 
de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, DJe de 23/3/2017).

Esta  Primeira  Turma vem autorizando,  somente  em circunstâncias 
específicas, o exame de  habeas corpus quando não encerrada a análise na 
instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 
138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais 
(HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado 
pela Ministra ROSA WEBER.

No  particular,  entretanto,  não  se  apresentam  as  hipóteses  de 
teratologia ou excepcionalidade.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  INDEFIRO  a  ordem  de  HABEAS 
CORPUS.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.338 (562)
ORIGEM : 210338 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : EMANUEL LAZARE DE ALMEIDA
IMPTE.(S) : RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA (242875/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC N° 693.613 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de 
Justiça, no HC 693.613/SP. 

É o relatório. Decido.
É  da  jurisprudência  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  o 

entendimento de que é inadmissível  a impetração que se traduz em mera 
repetição de  pedido  anteriormente formulado (HC 169361 AgR,  Relator(a): 
Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de  8/5/2019;  HC 
96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 
108.568-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de 
22/6/2012;  HC  113.537-AgR/RJ,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda 
Turma,  DJe  de  16/10/2012;  HC  126.835-AGR/DF,  Rel.  Min.  ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): 

HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS 
MESMOS  FUNDAMENTOS  DE  DIREITO  E/OU  DE  FATO  DEDUZIDOS 
QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 

-  A  mera  reiteração  de  pedido,  que  se  limita  a  reproduzir,  sem 
qualquer  inovação  de  fato  e/ou  de  direito,  os  mesmos  fundamentos 
subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da 
ação de habeas corpus. Precedentes. 

(HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJ 27/11/2013) 

Na espécie, trata-se de reprodução dos fundamentos expostos no HC 
210.337/SP, que também impugnou decisão proferida no HC 693.613/SP, do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

  Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.343 (563)
ORIGEM : 210343 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINO
IMPTE.(S) : ANTONIO CESAR PORTELA (70618/PR)
COATOR(A/S)(ES) : RELATORA DO RHC Nº 124.186 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe de 9/10/2014;  RHC 114.737/RN, Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.344 (564)
ORIGEM : 210344 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : VANDINEY LOPES FERREIRA
IMPTE.(S) : FLAVIO MODENA CARLOS (20234-A/MS, 57574/PR)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor 
de  Vandiney  Lopes  Ferreira  contra  acórdão  da  Quinta  Turma  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça  que  negou  provimento  ao  Agravo  Regimental  no  HC 
693.058/SP (documentos eletrônicos 5 e 6).

O impetrante alega, em síntese, que
“a decretada segregação ante tempus não careça de fundamentação 

– pois, para evidenciar o  periculum libertatis  o juízo de piso faz referência à 
magnitude e à lesividade anormal dos fatos tidos como delituosos, praticados 
com  profissionalismo  e  habitualidade  por  integrantes  de  Organização 
Criminosa  –  tal  posicionamento  aponta,  todavia,  que  os  eventos  de 
materialidade delitiva atribuídos ao paciente e demais acusados decorreram, 
TODOS, NO ANO DE 2019.

Ora, de há muito, viceja nesta c. Corte Excelsa a compreensão de 
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que a  imprescindibilidade  de  adoção  da  medida  ultima ratio deve  ater-se, 
ainda que idôneos os elementos sobre a autoria e materialidade delitivas, ao 
inafastável vetor de contemporaneidade.

[…]
Assim, se é fato que nada é dito sobre eventuais delitos praticados 

pelo paciente APÓS o ano de 2019, resta fragilizada a premência da medida 
corporal extrema, sendo possível outra ter lugar dentre as medidas cautelares 
estatuídas no artigo 319 do CPP” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer,
“a concessão, liminar, da vindicada ordem para que seja revogada, 

nos termos da fundamentação, a decisão de prisão preventiva exarada em 
desfavor do paciente, com a imposição de uma ou mais medidas cautelares 
estatuídas na novel redação do artigo 319 do CPP” (pág. 3 do documento 
eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha 

sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu 
conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no 
julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.

Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de 
habeas  corpus,  ainda  que  de  ofício,  quando  a  matéria  for  objeto  de 
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
“[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta 

encontra  suporte  idôneo  em  elementos  concretos  e  reais  que  -  além  de 
ajustarem-se  aos  fundamentos  abstratos  definidos  em  sede  legal  - 
demonstram  que  a  permanência  em liberdade  do  suposto  autor  do  delito 
comprometerá  a  garantia  da  ordem  pública  e  frustrará  a  aplicação  da  lei 
penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 
18/2/2016).

Quanto à contemporaneidade, assento que
“[a] aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os 

vetores  que  compõem  a  necessidade  de  imposição  da  prisão  preventiva, 
exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata 
da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser 
avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado 
caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/
PR. Rel. Min. Edson Fachin, Plenário).

Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que 
sintetiza o teor da decisão combatida:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  CONTRABANDO  DE 
CIGARROS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM 
PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  CONTEMPORANEIDADE.  INOCORRÊNCIA. 
DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LONGA INVESTIGAÇÃO. MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 
verifica  a  possibilidade  da  sua  imposição  quando  evidenciado,  de  forma 
fundamentada  e  com  base  em  dados  concretos,  o  preenchimento  dos 
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal 
– CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for 
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no 
art. 319 do CPP.

2.  In  casu,  estão  presentes  elementos  concretos  a  justificar  a 
imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na 
análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do 
paciente, que atua na liderança de um dos grupos de organização criminosa 
voltada para o contrabando de cigarros paraguaios e de tráfico internacional 
de drogas, que conta com estruturada e sofisticada organização, com nítida 
divisão de tarefas, tendo movimentado vultosa quantia de cargas ilícitas, o 
que  demonstra  o  risco  ao  meio  social  e  recomenda  a  manutenção  da 
segregação antecipada. De se destacar, ainda, o entendimento sedimentado 
no Supremo Tribunal Federal  – STF segundo o qual ‘a necessidade de se 
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, 
enquadra-se  no  conceito  de  garantia  da  ordem  pública,  constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 
95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

3.  Não  há  falar  em  ausência  de  contemporaneidade  do  decreto 
prisional,  uma  vez  que  se  trata  de  delito  de  natureza  permanente  – 
organização criminosa em pleno funcionamento –, tendo as investigações se 
estendido  por  um  longo  tempo,  com  necessidade  de  várias  diligências, 
interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados e telefônicos. Assim, ao 
que consta dos autos, foi necessária uma longa investigação - que durou mais 
um ano - a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente e a 
outros  29  corréus,  restando  demonstrada,  pois,  a  atual  necessidade  da 
custódia.

4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
ser  inaplicável  medida  cautelar  alternativa  quando  as  circunstâncias 
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para 
manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 5).

Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em 
consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo 
Tribunal, que regem as matérias em análise.

Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do 
decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal Regional 
Federal,  e  concluiu  que  o  juízo  a  quo,  ao  decretá-la,  utilizou-se  de 
fundamentação  idônea  para  demonstrar  a  periculosidade  do  acusado  e  a 
gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, 
justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.

No  que  concerne  à  alegação  da  falta  de  contemporaneidade  do 
decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se 
verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a 
prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos.

A  custódia  pode  ser  justificada,  sobretudo,  a  partir  da  concreta 
constatação  de  que  somente  a  prisão  obstará  a  possibilidade  de  novos 
delitos, como se verifica na espécie.

Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados 
a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.351 (565)
ORIGEM : 210351 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : JORGE SANTOS PEREIRA
IMPTE.(S) : HENRIQUE AUGUSTO MALAGUETTA (424183/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 699.506 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe de 9/10/2014;  RHC 114.737/RN, Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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HABEAS CORPUS 210.362 (566)
ORIGEM : 210362 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : CLEITON JOSE PALMEIRA DO CARMO
IMPTE.(S) : CLOVIS EDUARDO GOMES DE MORAIS (28220/PE)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 694.973 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas  corpus.  Instrução  deficiente  de  writ.  Não  se  conhece  de 
habeas  corpus quando  não  instruído  o  writ com  as  peças  necessárias  à 
confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes.

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Clóvis  Eduardo  Gomes  de  Morais  em  favor  de  Cleiton  José  Palmeira  do 
Carmo,  contra  decisão  monocrática  da  lavra  do  Ministro  Sebastião  Reis 
Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 694.973/PE. 

É o relatório.
Decido.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido 

do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o 
feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 
138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e 
HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). 
É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia 
do ato dito coator, da decisão exarada pela Corte Estadual e da decisão que 
decretou a prisão preventiva do paciente. 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.366 (567)
ORIGEM : 210366 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : CRISTIANO CALDEIRA DUARTE
IMPTE.(S) : HERBERT NAGY MEDEIROS (192446/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATORA DO RHC Nº 152532 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de  9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO, Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 

Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.371 (568)
ORIGEM : 210371 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : MICHEL DIAS SANTANA
IMPTE.(S) : MARCOS APARECIDO DONA (399834/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Habeas Corpus.  Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. 
Fundamentação  idônea.  Contemporaneidade.  Subsistência  dos  fatos 
ensejadores da segregação cautelar.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não 
identificadas. Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar, impetrado  por 

Marcos Aparecido Dona em favor de Michel Dias Santana, contra acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
que negou provimento ao agravo regimental no HC  696.537/SP (evento 4).

O  Paciente  foi  denunciado  e  preso  preventivamente  pela  suposta 
prática do crime roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código 
Penal).

Extraio do ato dito coator:
“PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS 

CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA 
ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA.  MODUS  OPERANDI.  
CONDIÇÕES  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA  IN  CASU.  MEDIDAS 
CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

1.  A  validade  da  segregação  cautelar  está  condicionada  à  
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos 
no  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  revelando-se  indispensável  a  
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.  No  caso,  a  prisão  preventiva  está  justificada  pois,  segundo  a 
decisão que a impôs, o delito foi premeditado, sendo o agravante responsável 
por levar os outros corréus até a vítima de 73 anos, cujo namorado, também 
réu,  combinou  com  o  agravante  e  demais  agentes  um  roubo  forjado.  
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação  
como forma de acautelar a ordem pública.

3.  Condições  subjetivas  favoráveis  do  acusado,  por  si  sós,  não 
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais  
para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da  
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do  
delito,  indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes  
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Destaco, por fim, que não compete a esta Corte a análise acerca 
de suposta violação a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de 
configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme 
dispõe o art. 102, III, da Constituição.

6. Agravo regimental desprovido. ”
No presente writ, o Impetrante em síntese, inidônea a fundamentação 

do decreto prisional,  porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e 
ausentes  seus  requisitos  autorizadores.  Ressalta a  existência  de 
circunstâncias  judiciais  favoráveis,  como  primariedade,  bons  antecedentes, 
ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a 
revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão.

É o relatório.
Decido.
A  custódia  cautelar,  enquanto  medida  excepcional,  exige 

demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio 
constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena 
de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da 
condenação (HC 105.556/SP,  Rel.  Min.  Celso de Mello,  2ª  Turma,  DJe de 
30.8.2013). 

Dessa  forma,  o  decreto  de  prisão  cautelar  há  de  se  apoiar  nas 
circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará 
em risco  a  ordem pública,  a  ordem econômica,  a  instrução  criminal  ou  a 
aplicação da lei  penal,  à luz do art.  312 do CPP, e desde que igualmente 
presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

O  magistrado  de  primeiro  grau  decretou  a  prisão  preventiva  do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210371&codigoClasse=349
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210366&codigoClasse=349
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210362&codigoClasse=349


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 165  

paciente forte na garantia da ordem pública “  dois indivíduos abordaram a 
vítima Janice e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de 
fogo,  dela  subtraíram  a  carteira  com  documentos  pessoais/dinheiro  e  o  
telefone celular, bem como levaram alguns pertences do autuado Adalberto,  
amigo de Janice e que a acompanhava na ocasião. Por meio de imagens de 
câmeras  de  segurança,  a  polícia  identificou  o  veículo  utilizado  pelos  
assaltantes  no  roubo,  o  qual  foi  localizado  na  posse  do  indiciado  Michel.  
Indagado e interrogado formalmente, Michel afirmou que quem arquitetou o 
crime foi Adalberto, o qual possui um relacionamento com Janice. Adalberto  
disse que iria “tomar dinheiro da vítima” e o contratou para que levasse dois  
homens e duas mulheres a Gabriel Monteiro, onde ele a ofendida estariam. 
Michel levou tais pessoas até o local combinado e, após a prática do delito, os 
levou embora para a cidade de Birigui, conforme combinado, tendo Adalberto 
permanecido no local  dos fatos, passando-se por vítima.  Portanto, por ora, 
suficientes a prova da materialidade e os indícios  de autoria  a justificar  a  
manutenção da prisão cautelar. No mais, a conduta criminosa imputada aos  
autuados (crime de roubo majorado) causa repúdio não somente à vítima,  
como também a toda a sociedade, que não suporta conviver com tamanha  
sensação de intranquilidade, o que recomenda maior rigor judicial.” 

De  igual  modo,  a  Corte  Estadual  fundamentou  que  “a  decisão 
atacada estar fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos  
quais o magistrado entende que a constrição seja necessária, há prova da 
materialidade e são promissores os indícios de autoria, de modo que razões  
de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a 
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente  
contra o patrimônio alheio. Por outro lado, deve-se garantir que a vítima possa  
prestar seu relato em audiência com tranquilidade, sem percalços, o que a 
soltura de um dos participantes do crime poderia colocar em xeque, não se  
podendo perder de vista que se trata de pessoa idosa, que goza de especial  
proteção legal (Estatuto do Idoso)”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias 
anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que “o delito 
foi premeditado, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau destacou que "o 
autor intelectual do crime, Adalberto, mantinha uma relação de amizade com 
a ofendida, tendo simulado se tratar de vítima, conduta altamente reprovável".  
Destaco que, apesar de o paciente não ser o autor intelectual, participou da 
premeditação, uma vez que o Juízo de primeiro grau asseverou que "Michel  
afirmou  que  quem  arquitetou  o  crime  foi  Adalberto,  o  qual  possui  um 
relacionamento com Janice. Adalberto disse que iria “tomar dinheiro da vítima”  
e  o  contratou  para  que  levasse  dois  homens  e  duas  mulheres  a  Gabriel  
Monteiro, onde ele [e] a ofendida estariam. Michel levou tais pessoas até o  
local combinado e, após a prática do delito, os levou embora para a cidade de  
Birigui, conforme combinado, tendo Adalberto permanecido no local dos fatos,  
passando-se por vítima". Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam 
a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos  
elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação  
cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.“

Portanto,  a  fundamentação  do  ato  dito  coator  não  diverge  da 
orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e  as circunstâncias 
concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade  
do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a  
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que  
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art.  
312 do CPP’ (v.g.  HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, 
precedentes  da  minha  lavra).  Nesse  prisma,  ‘[e]ste  Supremo  Tribunal 
assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e  
o  risco  concreto  de  reiteração  criminosa  são  motivos  idôneos  para  a  
manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons 
antecedentes,  residência  fixa  e  ocupação  lícita  não  constitui  óbice  à 
decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os 
pressupostos  e  requisitos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal  (HC 
108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).

Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de 
plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão 
(arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Inexistente,  pois,  ilegalidade  ou  arbitrariedade  no  ato  hostilizado 
passível de correção na presente via. 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.380 (569)
ORIGEM : 210380 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PIAUÍ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO
IMPTE.(S) : SAMIR HADDAD JUNIOR (170215/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 711.491 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  por  Samir  Haddad 
Junior  e  outro,  em  favor  de  José  de  Arimateia  Azevedo,  contra  decisão 
monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos 
do HC 711.491/PI.

Colho da decisão impugnada:
A defesa postula, liminarmente, a revogação da prisão domiciliar ou, 

subsidiariamente, das cautelares de monitoramento eletrônico e de proibição 
do exercício de sua atividade profissional (jornalística).  (eDOC 28)

No  STJ,  a  liminar  foi  indeferida.  Nesta  Corte,  a  defesa  pede  a 
revogação da prisão domiciliar.

Os autos me vieram conclusos em razão do HC 209.096, por meio do 
qual  o  impetrante  pede,  alternativamente,  a  substituição  “DA  PRISÃO 
PREVENTIVA DO PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR ou POR UMA DAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO, nos termos do art. 319, CPP.”

É o relatório.
Decido.
Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por 

que dele não posso conhecer.
É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido 

abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) 
seja  premente  a  necessidade  de  concessão  do  provimento  cautelar  para 
evitar  flagrante  constrangimento  ilegal;  ou  b)  a  negativa  de  decisão 
concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização 
ou  na  manutenção  de  situação  que  seja  manifestamente  contrária  à 
jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, 
unânime, Rel.  Min. Marco Aurélio,  DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por 
maioria,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE,  Rel.  Min. 
Marco Aurélio,  Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP 
(MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ 1º.8.2005).

No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar 
a superação da referida súmula.

No HC 209.096, que ainda não foi apreciado, a defesa se contentava 
com a prisão domiciliar. Foi concedida. Neste writ, a defesa pede a revogação 
da prisão domiciliar.

O  STJ  registrou  que  “o  acórdão  combatido:  a)  entendeu  serem 
idôneos os motivos exarados para decretar a custódia preventiva do réu, por  
evidenciarem o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora já responda 
a  outra  ação  penal  pela  suposta  prática  de  delito  de  extorsão,  em  tese  
perpetrado  no  exercício  de  seu  trabalho  como  jornalista,  foi  novamente  
acusado de praticar conduta de mesma natureza; b) ao constatar o estado de  
saúde debilitado do acusado, afirmou seu prudente a substituição da cautela  
extrema por  prisão  domiciliar,  associada  a  outras  medidas  cautelares  que 
teriam o condão de evitar a recidiva.”

Não há, portanto, ilegalidade manifesta a autorizar a superação da 
súmula 691.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, 
RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.400 (570)
ORIGEM : 210400 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
IMPTE.(S) : MARCOS FABRICIO MARTINS SOARES
IMPTE.(S) : RUDNEI DE SOUZA (438846/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor 
de Fernando Lobato Salles Moulin Louzada contra decisão da Sexta Turma do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  que  negou  provimento  ao  AgRg  no  AREsp 
1.711.682/PR (documentos eletrônicos 17 e 18).

O impetrante alega, em síntese, que 
“o ora paciente foi  condenado a pena de 13 anos e 04 meses de 

reclusão em regime inicial fechado, por infração ao art. 157 § 2º, inciso II e § 
2-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, isso porque, na data de 
13 de abril de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, por supostamente 
ter roubado junto com mais dois indivíduos não identificado, um automóvel de 
Marca/Modelo:  VW/FOX ROCK IN  RIO -  Ano  fabricação  2013/2014  -  Cor 
Branco, na RODOVIA SP 141, 8, LAURINDO DIAS MINHOTO, que liga Tatuí 
a Capela do Alto- SP. 

[…]
Inconformado com a r. sentença, o paciente apelou ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de SP. Distribuído, por prevenção, o apelo à 4ª Câmara 
Criminal,  restaram  julgados  os  autos  de  apelação  criminal  nº  1500536- 
38.2021.8.26.0571,  que  por  decisão  unânime,  negaram  provimento  ao 
reclamo, em v. acórdão assim ementado: 

‘[…]’
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Inconformado com a decisão colegiada do Tribunal de Justiça de SP, 
o  paciente  impetrou  Habeas  Corpus para  o  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
sendo  a  referida  impetração  distribuída  por  sorteio,  in  casu,  o  RELATOR 
MINISTRO OLINDO MENEZES,  integrante da  SEXTA TURMA do  Superior 
Tribunal  de Justiça, de forma colegiada,  denegaram a referida impetração” 
(págs. 3-12 do documento eletrônico 1).

Alega, ainda, que
“a  despeito  dos  inúmeros  estudos  demonstrando  a  debilidade  do 

reconhecimento do réu por testemunha/vítima como meio de prova, juízes e 
tribunais  continuam  a  tomá-lo  como  prova  determinante,  um  grave  erro, 
sobretudo  quando  realizado  de  forma  totalmente  informal,  desvestido  das 
formalidades-garantias legais indispensáveis ao aproveitamento do ato (CCP, 
art. 226), como no caso concreto.

No  mínimo,  merece  a  advertência  de  ALEXANDRE  DE  SÁ 
DOMINGUES  e  RODRIGO  DE  SOUZA REZENDE,  no  sentido  de  que  o 
reconhecimento  pessoal  e  de  coisas  (e  muito  menos  o fotográfico)  não  é 
suficiente para, por si só, justificar a condenação penal e afastar a presunção 
de inocência. 

A partir dessas considerações, conclui-se que, no caso em tela, não 
há prova suficiente para derruir a presunção de inocência do Paciente: o único 
elemento que indicaria a autoria delitiva é a declaração de reconhecimento do 
veículo  S10,  realizado pela vítima na fase préprocessual  e  confirmada em 
Juízo. 

Ao final, requer:
“a)  Liminarmente,  CONCEDA-SE  a  ordem  de  habeas  corpus, 

reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de 
suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do 
writ; 

b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, 
porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 

c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;
d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade 

do acórdão impugnado para o fim de;
d.1)  ABSOLVER o Paciente,  por  ausência  de  provas suficientes e 

válidas  para  a  condenação  (CPP,  art.  386,  VII),  uma  vez  que  o 
reconhecimento apenas se deu em face do veículo S10 não corroborado por 
outras provas produzidas sob contraditório, que não permite a condenação do 
PACIENTE;

d.2) REDUZIR desde logo a pena imposta ao Paciente Marcos, de 
1/6 a 1/3, na terceira  fase da dosimetria  penal,  em razão da aplicação da 
causa geral de diminuição pela participação de menor importância;

d.3) Subsidiariamente, DESCONTITUIR o acórdão no ponto em que 
concluiu que o Paciente é coautor do crime, apenas para reconhecer-lhe a 
condição  de  partícipe,  determinando-se  à  Corte  Estadual  a  apreciação  da 
relevância  da  participação  e,  se  considerada  de  menor  importância,  a 
consequente diminuição da pena do PACIENTE de 1/6 a 1/3 (CP, art. 29, § 
1.º)” (pág. 26 do documento eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora 

combatida:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  ROUBO 

MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA. 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. As instâncias ordinárias concluíram, com especial apoio na prova 
oral,  pela  suficiência  de  provas  da  participação  do  ora  paciente  no  crime 
imputado,  ressaltando-se  que  ‘houve  adesão  integral  à  conduta  dos 
comparsas, evidente na premeditação’.

2. A eventual inversão das premissas fixadas mostrar-se-ia descabida 
na via do habeas corpus, que não permite a produção probatória, porquanto 
tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano.

3. Agravo regimental improvido” (pág. 114 do documento eletrônico 
17).

Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme 
no sentido de que “[a] ação de  habeas corpus constitui remédio processual 
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova 
penal,  (b)  de  efetuar  o  reexame  do  conjunto  probatório  regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder 
à  revalorização  dos  elementos  instrutórios  coligidos  no  processo  penal  de 
conhecimento”  (HC  101.450-AgR/SP,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Segunda 
Turma).

Isso  posto,  nego  seguimento  ao  presente  writ (art.  21,  §  1°,  do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal).  Prejudicado  o  pleito 
cautelar.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.402 (571)
ORIGEM : 210402 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : M.Q.F.
IMPTE.(S) : LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ (78782/RS)

COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se  de  Habeas  Corpus impetrado  contra  acórdão  da  Sexta 

Turma do Superior  Tribunal  de Justiça,  proferido no julgamento do Agravo 
Regimental no Recurso em Habeas Corpus 153.121/RS, submetido à relatoria 
do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi  denunciado pela 
prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 
129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal).

Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou  Habeas 
Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou 
a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5):

HABEAS CORPUS.  LESÂO CORPORAL.  ÂMBITO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. 

Trancamento da ação penal. Não verificada ausência de justa causa, 
uma vez que esta só deve ser  reconhecida quando não houver  um lastro 
mínimo de prova que sirva de amparo à acusação e, no caso presente, há 
indícios que apontam para a probabilidade de que o paciente tenha cometido 
o fato a ele imputado. Vedada a apreciação em sede de habeas corpus, de 
que a vitima não superou o término do relacionamento e que deu início à 
discussão com o paciente, inclusive agredindo-o verbalmente, além de ter se 
desequilibrado e batido a cabeça, o que teria ocasionado a lesão, em virtude 
de seu caráter de cognição sumária. O presente remédio heroico não é apto 
para a discussão de prova. Inépcia da denúncia. Caso dos autos em que o 
recebimento  da  denúncia  ampara-se  nos  elementos  informativos  e  provas 
colhidas em sede policial, não havendo falar na inexistência de suporte fático 
idôneo. 

ORDEM DENEGADA. 
Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o 

Ministro  Relator  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  negou  provimento,  em 
decisão  confirmada  pelo  colegiado  no  julgamento  do  subsequente  Agravo 
Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. 
LESÃO  CORPORAL  EM  CONTEXTO  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA. 
TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS  DA AUTORIA E  PROVAS  DA 
MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1.  O  trancamento  prematuro  da  persecução  penal  é  medida 
excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem 
necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da 
conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.

2.  No  caso,  não  é  inepta  a  denúncia,  porquanto  ela  identificou  e 
qualificou o acusado, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o 
exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP.

3. Não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal, 
porquanto a Corte estadual e a peça acusatória registraram haver declarações 
colhidas perante a autoridade policial e ficha de atendimento ambulatorial da 
ofendida a darem lastro à exordial acusatória. 

4. Agravo regimental não provido 
Nesta ação, a defesa reitera o argumento de inépcia da denúncia. 

Alega,  em suma:  (a)   na peça inaugural,  o  paciente  é  acusado por  fatos  
descritos  genericamente,  sem qualquer  respaldo  fático  e  qualquer  tipo  de 
prova que caracterize a suposta conduta em prática dolosa, o que inviabiliza a  
sua defesa, restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla 
defesa;  e (b) na denúncia  constam acusações  presunçosas sem qualquer 
prova nos autos que faça crer que a conduta descrita tenha sido praticada 
pelo paciente.

Requer,  assim,  seja  concedida  a  ordem,  determinando-se  o 
trancamento  da  ação  penal  movida  em  face  do  paciente  MARCOS  DE 
QUADROS FIALHO. 

É o relatório. Decido. 
A  justa  causa  é  exigência  legal  para  o  recebimento  da  inicial 

acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 
395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de 
três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta 
fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa 
ser  punível,  ou  seja,  não  existir  quaisquer  das  causas  extintivas  da 
punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).

Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo 
Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição 
do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a  qualificação  dos 
acusados,  a classificação do crime e o rol  das testemunhas; satisfazendo, 
desta  forma,  as  exigências  mínimas  para  a  apresentação  da  acusação, 
conforme  apontadas  nas  históricas  lições  do  mestre  JOÃO  MENDES  DE 
ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. 
II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):

“uma exposição  narrativa  e  demonstrativa.  Narrativa,  porque  deve 
relevar  o  fato  com  todas  as  suas  circunstâncias,  isto  é,  não  só  a  ação 
transitiva,  como  a  pessoa  que  a  praticou  (quis),  os  meios  que  empregou 
(quibus  auxiliis),  o  malefício  que  produziu  (quid),  os  motivos  que  o 
determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.

No  presente  caso,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  acolheu  o 
pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme 
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se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
O  trancamento  prematuro  da  persecução  penal  é  medida 

excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem 
necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da 
conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 

No  caso,  não  identifico  nenhum  fator  a  ensejar  o  pretendido 
encerramento prematuro do processo. A seguir, trecho da denúncia oferecida 
(fls. 4-5, do Apenso 1): 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício  de suas atribuições legais, 
com base no Inquérito Policial n°. 476/2019/152507/A oriundo da Delegacia de 
Polícia Civil de Xangri-lá/RS, autuado em juízo sob n.° 141.2.20.0003515-0, 
vem oferecer 

DENÚNCIA contra 
MARCOS  DE  QUADROS  FIALHO,  CPF  008.543.400-49,  RG 

5073110396  brasileiro,  convivente,  com  ensino  superior,  natural  de  Porto 
Alegre/RS,  nascido em 06/06/1984,  filho de Regis  Fialho e Nara Maria  de 
Quadros Fialho, residente e domiciliado na Rua Irene Caponni Santiago, 323, 
Bairro  Cristo  Redentor,  em  Porto  Alegre/RS,  Fone  (51)  3341-1789, 
993016116, pela prática do seguinte 

FATO DELITUOSO: 
No dia  09 de fevereiro de 2019, por  volta  das 19h50mim, na Rua 

Maranguab, n.° 157, Centro, em Capão da Canoa, o denunciado MARCOS 
DE  QUADROS  FIALHO,  prevalecendo-se  das  relações  domésticas  e 
familiares, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira MARIA EMÍLIA 
HENNEMANN KREBS, causando-lhe lesões corporais leves. Na ocasião, o 
denunciado,  inconformado  com  o  término  do  relacionamento,  foi  até  a 
residência  da  vítima,  e  após  discutir  sobre  a  visitação  do  filho  comum, 
sobretudo o dia para realizá-la, passou a agredir a ofendida, empurrando-a, 
com o que a vítima caiu ao chão, batendo a cabeça e os joelhos, causando-
lhe as lesões constantes na ficha de atendimento ambulatorial  (fl.  11),  que 
refere "... afundamento de crânio na ... c/ 2cm diâmetro... hematomas locais; 
equimoses superficiais no joelho dir.(...)". 

ASSIM AGINDO,  o  denunciado  MARCOS DE QUADROS FIALHO 
incorreu nas sanções do artigo 129, § 9. 9 , combinado com o artigo 61, inciso 
II, alínea "f", todos do Código Penal, perpetrado nos moldes do artigo 7º, da 
Lei  n°  11.340/06,  razão  pela  qual  o  Ministério  Público  oferece  a  presente 
denúncia, requerendo seja o denunciado citado para o devido processo legal, 
inquiridas as pessoas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades 
legais,  até  final  julgamento  e  condenação,  inclusive,  com  a  fixação  de 
indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. 

O Tribunal de origem denegou a ordem, nos seguintes termos (fls. 
60-62, grifei): 

Segundo se infere das informações processuais, o paciente teria se 
deslocado até a residência da vítima, sua ex-companheira, sem avisá-la, para 
buscar seu filho, iniciando uma discussão entre ambos, sobretudo o dia da 
visitação do infante, pois o paciente, em tese, queria levar a criança consigo, o 
que a ofendida não concordou. Por conseguinte, o paciente teria agredido a 
suposta vítima, empurrando-a e fazendo com que caísse ao chão, batendo a 
cabeça e os joelhos, resultando em um corte na testa ao bater a cabeça em 
um muro. 

[...] 
Aponta o impetrante que a denúncia imputada ao paciente, no delito 

de  lesão  corporal  em  âmbito  de  violência  doméstica,  mostrou-se 
absolutamente genérica, sem fazer referência a circunstâncias específicas do 
delito. 

Sem razão o impetrante. 
Para  que  se  possa  proceder  ao  devido  recebimento  da  peça 

acusatória,  bastam  que  a  imputação  esteja  minimamente  embasada  em 
elementos  informativos  e  prova  colhidas  que  possam,  ainda  que 
indiciariamente,  apontar  a  efetiva  ocorrência  do  fato  criminoso,  o  qual, 
instaurada a ação penal, deverá ser devidamente apurada, garantindo-se a 
busca pela  verdade real  probatória e o efetivo exercício do contraditório  e 
ampla defesa exercido sobre o conjunto fático-probatório. 

De toda sorte, percebe-se que a denúncia ampara-se nos elementos 
colhidos e nas declarações prestadas em sede policial, não havendo falar na 
inexistência de suporte fático idôneo. 

Ademais, vislumbro que, da forma como imputada a denúncia, não se 
está a tratar de descrição genérica, consoante se infere da imputação. Reputo 
necessário transcrevê-la: 

[...] 
Como dispõe a doutrina majoritária pátria, inexiste inépcia da inicial, 

contanto que os fatos atribuídos sejam certos e induvidosos. É nesse sentido, 
inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: 

[...] 
Outrossim, não há se falar em ausência de justa causa, vez que esta 

só deve ser reconhecida quando não houver um lastro mínimo de prova que 
sirva de amparo à acusação e, no caso presente, há indícios que apontam 
para a probabilidade de que o paciente tenha cometido o fato a ele imputado. 

Assim, à primeira vista, não há que se falar em ausência de justa 
causa. 

Maiores considerações sobre a prática do delito, aqui incluindo a tese 
defensiva de que a vítima não superou o término do relacionamento e que deu 
início à discussão com o paciente, inclusive agredindo-o verbalmente, além de 
ter se desequilibrado e batido a cabeça, o que ocasionou a lesão, convergem 

em discussão probatória, vedada em sede de habeas corpus, em virtude de 
seu caráter de cognição sumária. O presente remédio heroico não é apto para 
a discussão de prova. 

Como  bem  pontuado  pelo  ilustre  Procurador  de  Justiça,  Dr.  José 
Pedro M. Keunecke: 

"[...] Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal 
medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e 
sem necessidade de dilação probatória,  de indícios  de autoria  e prova da 
materialidade  delitiva  a  total  ausência,  a  atipicidade  da  conduta  ou  a 
existência de alguma causa de extinção da punibilidade. [...]". 

Desta senda,  melhor  sorte  não logra o pedido de trancamento da 
ação penal, ante a suposta ausência de justa causa. 

A jurisprudência  desta  Corte  Superior  é  firme em assinalar  que  a 
denúncia  não  é  inepta  quando  descreve,  satisfatoriamente,  a  conduta 
imputada  e  o  fato  delituoso  com  suas  circunstâncias,  o  que  permite  ao 
acusado o exercício do seu direito à ampla defesa. Ilustrativamente: [...] 

Na hipótese, a denúncia identificou e qualificou o acusado, apontou 
sua  conduta  –  teria  ido  "à  residência  da  vítima,  e  após  discutir  sobre  a 
visitação do filho comum, sobretudo o dia para realizá-la, passou a agredir a 
ofendida, empurrando-a com o que a vítima caiu ao chão, batendo a cabeça e 
os joelhos" (fl. 5) –, bem como a tipificou (fl. 5): 

[...]  causando-lhe  as  lesões  constantes  na  ficha  de  atendimento 
ambulatorial  (fl.  11),  que  refere  '...  afundamento  de  crânio  na  ...c/2cm 
diâmetro...hematomas locais; equimoses superficiais no joelho dir. (...)'. Assim 
agindo, o denunciado [...] incorreu nas sanções do artigo 129, § 9º, combinado 
com o artigo 61, inciso II, alínea 'f', todos do Código Penal, perpetrado nos 
moldes do artigo 7º, da Lei nº 11.340/06. 

Assim, afasto a tese de inépcia da denúncia, porquanto a acusação 
formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 

Além  disso,  o  recorrente  sustenta  não  haver  provas  nos  autos  a 
sustentar a acusação, pois "a realidade fática foi invertida pela suposta vítima" 
(fl. 78). Conclui que não existe "ato lesivo que possa ser diagnosticado como 
incurso no tipo penal descrito na denúncia" (fl. 78). 

Como sabido, revela-se incabível a utilização do habeas corpus para 
trancar ação penal, com a análise de teses que não estão acompanhadas de 
prova inequívoca das alegações, mas, ao contrário, que demandam vertical 
exame  de  elementos  informativos  colhidos  no  procedimento  investigativo, 
providência incabível no rito de cognição estreita do remédio constitucional. 
Na hipótese, destacou o acordão impugnado que "a denúncia ampara-se nos 
elementos  colhidos  e  nas  declarações  prestadas  em  sede  policial,  não 
havendo falar  na  inexistência  de  suporte  fático  idôneo"  (fl.  61,  destaquei). 
Ainda,  acrescentou:  "no  caso  presente,  há  indícios  que  apontam  para  a 
probabilidade de que o paciente tenha cometido o fato a ele imputado" (fl. 62). 

Tais afirmações se coadunam, inclusive, com os elementos citados na 
própria denúncia, que mencionou que as lesões foram registradas em ficha de 
atendimento ambulatorial da ofendida. 

Logo,  não  observo  a  ocorrência  de  nenhuma  das  hipóteses  que 
justifiquem o trancamento prematuro da ação penal, porquanto lastreada em 
elementos  mínimos  que  indicam  a  prática  do  delito,  o  qual,  diga-se  de 
passagem, encontra-se devidamente descrito na denúncia. 

Lembro que a admissibilidade da denúncia possui grau superficial de 
cognição, limitada quanto à sua extensão no plano horizontal (porquanto se 
adstringe ao exame das condições da ação e dos pressupostos processuais) 
e sumária, quanto ao aprofundamento dessa averiguação. 

O órgão jurisdicional deve verificar, hipoteticamente e à luz dos fatos 
narrados pela acusação, se a denúncia é plausível e, portanto, se é viável a 
instauração do processo, sem, todavia, valer-se de incursão profunda sobre 
os elementos de informação disponíveis. 

Não se cuida de analisar se,  efetivamente,  os fatos narrados pelo 
Parquet ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime a 
ele imputado, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade 
probatória das partes, sob o contraditório judicial. 

No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta 
atribuída  ao  paciente,  adequando-a,  em  tese,  ao  tipo  descrito  na  peça 
acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. 
Além  disso,  há  indicação  dos  elementos  indiciários  mínimos  de  que  o 
acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, seria o autor 
do crime de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira, causando-
lhe lesões corporais (afundamento de crânio, equimoses e hematomas), por 
não se conformar com o término do relacionamento.

De  outro  lado,  o  recebimento  da  peça  acusatória  não  representa 
cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à 
existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 

Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de 
forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame 
do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É 
da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal 
e  conferir  definição  jurídica  adequada  para  os  fatos  apurados.  O  juízo 
antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em 
rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. 
HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 
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17/2/2017;  HC  135.748,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda 
Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 
Turma,  Dje  de  28/11/2016;  HC  134.445-AgR,  Rel.  Min.  EDSON  FACHIN, 
Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 

Nesse  sentido,  esta  CORTE  já  decidiu,  reiteradas  vezes,  que  a 
extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, 
somente  admissível  quando  prontamente  identificável:  (a)  atipicidade  da 
conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou 
(c)  causa  de  extinção  da  punibilidade  (cf.  HC  138.147-AgR,  Rel.  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, 
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. 
Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda Turma,  Dje de 26/4/2017;  RHC 
125.336-AgR,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  Dje  de 
1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.403 (572)
ORIGEM : 210403 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : MÁRCIO ROGÉRIO NUNES SANTANA
IMPTE.(S) : LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ (78782/RS)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Revogação. 
Regressão  de  regime.  Não  se  conhece,  em  regra,  de  habeas  corpus 
empregado  como  sucedâneo  de  recurso  ou  revisão  criminal.   Não  se 
examinam as teses defensivas de  habeas corpus dirigido a esta Suprema 
Corte  quando  o  Tribunal  Superior  antecedente  não  se  tenha  manifestado 
sobre elas. Negativa de seguimento. 

Vistos etc. 
Trata-se  de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Leonardo  Ferreira  Mello  Vaz em favor  de  Márcio  Rogério  Nunes Santana, 
contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro 
Dantas,  que  negou provimento  ao  agravo  regimental  no  RHC 144.439/RS 
(eventos 7 e 8).

O Recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, 
em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 
121, §2º, inciso IV, do Código Penal) (evento 17, fl. 31).

Extraio do ato dito coator:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS.  NÃO  IMPUGNAÇÃO  DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
AGRAVADA.  SÚMULA  N.  182  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO 
CONHECIDO. 

1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  
cumpre  ao  agravante  impugnar  especificamente  todos  os  fundamentos 
estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 

2. Neste recurso, a defesa não impugnou, de forma específica, os  
fundamentos da decisão agravada. 

3. Agravo regimental não conhecido.” 
No  presente  writ,  o  Impetrante  alega,  em  síntese,  falta  de 

fundamentação  idônea  da  decisão  que  revogou o  benefício  de  livramento 
condicional  e  determinou  a  regressão  de  regime  prisional.  Aduz  que  a 
condenação superveniente é de 09 (nove) meses de detenção, em regime 
semiaberto,  pela  prática do delito  de embriaguez ao volante,  que ocorrera 
anteriormente  à  concessão  da  benesse.  Requer,  em  medida  liminar  e  no 
mérito,  a  restauração  do  benefício  de  livramento  condicional  e, 
sucessivamente,  a  colocação  do  Paciente  em  regime  intermediário  de 
cumprimento da pena ou em prisão domiciliar.

É o relatório.
Decido.
De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da 

inviabilidade, como regra, de utilização do  writ como sucedâneo recursal ou 
revisão  criminal  (RHC  123.813/RJ,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  1ª  Turma,  DJe 
21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), 
com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 
139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).

Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram 
objeto  de  pronunciamento  conclusivo  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, 
sob pena de indevida supressão de instância.

É  que,  ao  negar  provimento  ao  agravo  regimental  no  RHC 
144.439/RS,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  deixou  de  analisar  as  teses 
defensivas ao fundamento de que ‘a defesa não impugnou os fundamentos da  
decisão  agravada,  limitando-se a  reiterar  os  argumentos desenvolvidos  no 
recurso em habeas corpus. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal  
de  Justiça,  cumpre  ao  agravante  impugnar  especificamente  todos  os  
fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a 

Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de 
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.  

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte 
Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo 
Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa 
linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 
24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 
21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; 
e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em 
habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.410 (573)
ORIGEM : 210410 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : WANDERSON CHAVES DA SILVA
IMPTE.(S) : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado, por cinco 
vezes, na forma tentada. Delito de corrupção de menores. Prisão preventiva. 
Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal.  Manifesta ilegalidade ou 
teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Vistos etc. 
Trata-se de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Wanderson Chaves da 
Silva, contra  acórdão do Superior  Tribunal de Justiça,  da lavra do Ministro 
Rogerio  Schietti  Cruz,  que negou provimento ao agravo regimental  no HC 
701.038/SP.

O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP decretou 
a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio 
qualificado, por cinco vezes, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/
c art. 14, II, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 
8.069/1990).

Extraio do ato dito coator:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  ORDEM 

DENEGADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. 
GRAVIDADE  CONCRETA.  PACIENTE  FORAGIDO  POR  TRÊS  ANOS. 
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1.  É  assente  nesta  Corte  Superior  que  o agravo  regimental  deve  
trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena  
de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, demonstrada está a 
exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O 
modus operandi usado na prática da tentativa de homicídio qualificado e  
o fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos, indicam  
a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração. 

3. A autoria delitiva ficou devidamente demonstrada, segundo as 
instâncias ordinárias, pela confissão do acusado e pela delação de um  
dos corréus, circunstâncias aliadas às demais provas dos autos. Desse 
modo,  infirmar  tal  conclusão  é  tema  que  demanda  reexame  fático-
probatório, vedado em habeas corpus. 

4. Agravo não provido.” 
No  presente  writ,  a  Defesa  argumenta,  em  síntese,  falta  de 

fundamentação  idônea  da  prisão  preventiva,  porquanto  lastreada  na 
gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a 
negativa de autoria. Aduz que ‘o adolescente confessou ter praticado o fato  
criminoso sozinho, de modo que os outros ocupantes do carro, inclusive o  
Paciente, ão sabiam que este portava uma arma e pretendia cometer o delito’. 
Ressalta  a  existência  de  circunstâncias  favoráveis  ao  Paciente,  como 
primariedade  e  bons  antecedentes.  Sustenta  que  o  paciente  não  se 
encontrava  foragido  do  distrito  da  culpa.  Requer,  em medida  liminar  e  no 
mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de 
medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.
Decido.
Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige 

demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio 
constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena 
de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da 
condenação (HC 105.556/SP,  Rel.  Min.  Celso de Mello,  2ª  Turma,  DJe de 
30.8.2013). 

Dessa  forma,  o  decreto  de  prisão  cautelar  há  de  se  apoiar  nas 
circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará 
em risco  a  ordem pública,  a  ordem econômica,  a  instrução  criminal  ou  a 
aplicação da lei  penal,  à luz do art.  312 do CPP, e desde que igualmente 
presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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Revelam  os  autos  que  ‘o  paciente  foi  preso  preventivamente  em 
22.08.2021, vindo a ser denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e  
VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cinco vezes), e no art. 244-
B da Lei nº. 8.069/90, pois, no dia 08.04.2018, na rotatória que dá acesso ao  
Jardim  São  Mateus,  no  Jardim  Bela  Vista,  na  cidade  de  Rinópolis,  
WANDERSON CHAVES DA SILVA, vulgo “Derson”, juntamente com Renato 
Gonçalves da Silva, Wesley Moraes Sebastião, vulgo “Laio”, e o adolescente  
L.F.D.S., previamente ajustados, em comunhão de esforços e com unidade de 
desígnios, tentaram matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a  
defesa das vítimas Sandro, Rafael, Luis Felipe, Washington e Nicholas, não  
se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes’ 
(evento 4). 

O  magistrado  de  primeiro  grau,  ao  decretar  a  prisão  preventiva, 
verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade 
delitiva,  os  quais  ‘dão  conta  de  que  os  acusados  WESLEY  MORAES 
SEBASTIÃO  e  WANDERSON  CHAVES  DA  SILVA,  juntamente  com  o  
acusado  RENATO  GONÇALVES  DA  SILVA  e  o  adolescente  L.F.D.S. 
perseguiram o veículo em que estavam os ofendidos e passaram a efetuar  
diversos e sucessivos disparos na direção deles, deixando a seguir o local. O 
acusado Renato e o adolescente, perante a Autoridade Policial, confessaram 
o crime e delataram a participação dos acusados Wesley e Wanderson. Os 
ofendidos  reconheceram  os  acusados,  bem  como  o  veículo,  por  eles 
utilizados por ocasião da pratica do delito’. Além disso, ressaltou o juízo que 
‘Não fosse o bastante, os acusados Wesley e Wanderson foram indiciados e 
qualificados indiretamente, haja vista terem se evadido do distrito da culpa  
logo após os fatos’. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias 
anteriores e manter a prisão preventiva, consignou que ‘deve ser sopesada a 
gravidade  concreta  dos  delitos  a  ele  imputados,  incluindo  homicídio  
qualificado tentado,  praticado  com disparos  de  arma de  fogo contra  cinco 
vítimas, em concurso de pessoas, dentre elas um adolescente, por motivo fútil  
e  mediante  recurso  que  dificultou  a  defesa  dos  ofendidos,  elementos 
sinalizadores  da  periculosidade  por  ele  apresentada  ...Entendo  que  tais  
circunstâncias – indícios da prática delitiva somados à gravidade concreta do  
crime e a periculosidade do réu – , evidenciadas pelo fato de o paciente haver  
permanecido  foragido  por  três  anos  e  pelo  modus  operandi,  afastam  a 
aduzida ilegalidade do acórdão impugnado’. 

Se  as  circunstâncias  concretas  da  prática  do  delito  indicam,  pelo 
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, 
está  justificada  a  decretação  ou  a  manutenção  da  prisão  cautelar  para 
resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da 
materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 
112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, 
destaco o seguinte:

"Este  Supremo Tribunal  assentou  que  a periculosidade  do  agente  
evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa  
são  motivos  idôneos  para  a  manutenção  da  custódia  cautelar”  (HC 
110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).

Ademais,  a  jurisprudência  deste  Supremo  Tribuna  Federal  é  no 
sentido  de  que  ‘a  condição  de  foragido  do  distrito  da  culpa  reforça  a  
necessidade  da  custódia  para  se  garantir  a  aplicação  da  lei  penal’  (HC 
145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de 
plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares 
diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Quanto à tese defensiva de negativa de autoria,  de acordo com a 
autoridade  apontada  como  coatora  ‘A  autoria  delitiva  ficou  devidamente 
demonstrada, segundo as instâncias ordinárias, pela confissão do acusado e 
delação  de  um dos  corréus,  circunstâncias  aliadas  às  demais  provas  dos  
autos.  Desse  modo,  infirmar  tal  conclusão  é tema que  demanda reexame 
fático-probatório, vedado em habeas corpus’. 

Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova 
plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de 
pleno  convencimento  quanto  a  existência  de  dados  (informações)  nesse 
sentido”  (Eugênio  Pacelli  de  Oliveira  e  Douglas  Fischer,  Comentários  ao 
Código  de  Processo  Penal  e  sua  jurisprudência,  4ª  ed.  rev.  e  atual.;  São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, 
imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se 
presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas 
corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, 
quando ajuizada  com objetivo (a)  de promover  a análise aprofundada da 
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido,  (c)  de  provocar  a  reapreciação  da  matéria  de  fato  e  (d)  de  
proceder  à  revalorização  dos  elementos  indiciários  e/ou  coligidos  no 
procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 
19.12.2012).  No  mesmo  diapasão:  “A negativa  de  autoria  delitiva  desafia 
exame  aprofundado  de  fatos  e  provas,  providência  incompatível  com  a 
cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão 
Min.  Edson Fachin,  1ª Turma, DJe 26.8.2015);  e “Não é o habeas corpus 
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício,  
porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus  (art. 

21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.424 (574)
ORIGEM : 210424 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : JENNIFER CRISTINA MIRANDA ROVERO
IMPTE.(S) : JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 712.034 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  contra  decisão 
monocrática,  proferida  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que 
indeferiu a liminar no HC 712.034/PR (eDOC 4).

Busca o impetrante, em suma, a revogação da prisão preventiva da 
paciente, por ausência de fundamentação idônea, sem prejuízo da imposição 
de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.
1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de 

habeas corpus  impetrado contra decisão proferida por  membro de Tribunal 
Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob 
o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por 
meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte 
precedente:

“É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º,  
LXVIII,  tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de  
vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência 
desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido 
por Tribunal Superior  .   Entender de outro modo, para alcançar os atos 
praticados por  membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte 
competência  que  não  lhe  foi  outorgada  pela  Constituição. Assim,  a 
pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da  
mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto 
no  artigo  102,  I,  “i”,  da  Constituição  como  regra  de  competência,  
estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 

Ademais,  com respaldo  no  disposto  no  artigo  34,  inciso  XVIII,  do  
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode  o  relator  negar  
seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do 
colegiado.  Entretanto,  há  de  ser  observado  que  a  competência  do  
Supremo  Tribunal  Federal  apenas  exsurge  se  coator  for  o  Tribunal  
Superior  (CF,  artigo  102,  inciso  I,  alínea  “i”),  e  não a autoridade que 
subscreveu  o  ato  impugnado.  Assim,  impunha-se  a  interposição  de 
agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 12.08.2014, grifei). 

Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de  habeas 
corpus  dirigido ao combate de decisão  monocrática de indeferimento de 
liminar proferida no âmbito  do STJ. Tal  entendimento pode ser extraído a 
partir da leitura da Súmula 691/STF:

“Não compete ao  Supremo Tribunal  Federal  conhecer  de  habeas 
corpus  impetrado  contra  decisão  do  Relator que,  em  habeas  corpus 
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”

2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, 
IX,  CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se 
insere.  Vale  mencionar,  por  exemplo,  a  evidente  distinção  da  motivação 
exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o 
édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de 
desconstituição do estado de inocência presumido.

Cumpre assinalar  que o deferimento de liminar em habeas corpus 
constitui  medida  excepcional  por  sua  própria  natureza,  que  somente  se 
justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, 
manifesto constrangimento ilegal. 

Ou seja, no contexto do  habeas corpus,  a concessão da tutela de 
urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado 
de acordo com essa condição. 

Sendo assim,  o ônus argumentativo para afastar  o pleito  liminar é 
extremamente  reduzido.  Calha  reiterar  que,  em  tais  hipóteses,  não  há 
pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo 
que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo 
natural. 

3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à 
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com 
fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao 
habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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HABEAS CORPUS 210.425 (575)
ORIGEM : 00666977920211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : DANILO CESAR DE ALMEIDA
IMPTE.(S) : NATALINO POLATO (220810/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 703.027 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva.  Não 
exaurimento da  instância  antecedente.  Não  se conhece  de  habeas corpus 
impetrado  contra  decisão  monocrática  de  Ministro  de  Tribunal  Superior. 
Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus, com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Natalino  Polato  em  favor  de  Danilo  Cesar  de  Almeida,  contra  decisão 
monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal 
de Justiça, que denegou a ordem no HC 703.027/SP (evento 3).

O Paciente foi preso preventivamente pela suposta  prática do crime 
de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Extraio do ato dito coator:
“(...).
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões 

cautelares  são  medidas  de  índole  excepcional,  somente  podendo  ser 
decretadas  ou  mantidas  caso  demonstrada,  com  base  em  elementos 
concretos  dos  autos,  a  efetiva  imprescindibilidade  de  restrição  ao  direito 
constitucional à liberdade de locomoção. 

No  caso,  o  decreto  prisional  está  idoneamente  motivado  na  
preexistência  de denúncia anônima minuciosa (que referia  a  existência  de 
aparato destinado à produção de maconha de alta qualidade), a realização de 
diligências  preliminares  que  outorgaram  verossimilhança  ao  relato  (que 
ensejaram a expedição de mandado de busca), a variedade de substâncias 
entorpecentes (maconha e cocaína), a quantidade de droga apreendida (nada 
menos que 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa L e 100 mudas  
da mesma espécie que pesavam pouco mais de 36kg, 03 sacos de folhas de  
maconha já ressequidas que pesavam quase 1kg, além 01 pacote de cocaína  
que pesava quase 200g) e demais circunstâncias que permearam a prisão  
(dentre as quais sobreleva notar a sofisticação do aparato, que compreendia  
sistemas de irrigação, ventilação e elétrico para controle da luminosidade e  
temperatura) - (fl. 49).

 A propósito: 
(…)
Assim,  nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  eventuais  

condições  pessoais  favoráveis  não  possuem  o  condão  de,  isoladamente, 
conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente  
demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se 
afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 

Com  relação  à  suposta  enfermidade  no  estômago,  o  acórdão 
impugnado asseverou que os documentos acostados aos autos revelam que 
foram solicitados exames de endoscopia e ultrassom (fls. 38/40), todavia, tais  
documentos  são  insuficientes  para  atestar  a  vulnerabilidade  de  saúde  do  
paciente,  a  ponto  de  tornar  impossível  a  sua  manutenção  no  cárcere.  
Ademais,  não  há  elementos  hábeis  a  demonstrar  que  estabelecimento  
prisional não disponha de equipe de saúde lotada na unidade ou que esteja  
impossibilitado  de  prestar  assistência  médica  ao  paciente  (fl.  32).  Dessa 
forma,  qualquer  discussão  a  respeito  ensejaria  a  análise  dos  elementos 
fáticos da lide, o que é incabível na estreita via do habeas corpus, que possui  
rito célere e cognição sumária. 

Por  fim,  quanto  à  Recomendação  62  do  CNJ,  não  se  verifica  a  
presença dos requisitos nela disciplinados. Apesar de o crime não ser com 
violência ou grave ameaça, não foi demonstrado o real comprometimento do  
estado de saúde do reeducando; que o seu tratamento está sendo prestado  
de maneira deficitária, ou que haja risco de agravamento de sua condição de 
saúde  pelo  risco  de  contágio  pela  Covid-19  (AgRg no  HC n.  648.764/SP,  
Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região -,  
Sexta Turma, DJe 20/8/2021). 

Ante o exposto, denego a ordem.”
No  presente  writ,  a  Defesa  alega,  em  síntese,  inidônea  a 

fundamentação  do  decreto  prisional,  porquanto  lastreada  na  gravidade 
abstrata  do  delito  e  ausentes  os  requisitos  autorizadores.  Ressalta a 
existência  de  circunstâncias  judiciais  favoráveis,  como  primariedade,  bons 
antecedentes,  ocupação  lícita  e  residência  fixa.  Aponta  a  pandemia  da 
Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
Requer,  em medida liminar e no mérito,  a revogação da prisão preventiva, 
com  a  expedição  do  competente  alvará  de  soltura,  e,  sucessivamente,  a 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.
Decido.
Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a 

jurisdição  do  Tribunal  Superior  antecedente.  O  ato  impugnado  é  decisão 
monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O  exaurimento  da  instância  no  Tribunal  Superior  é  condição  para 
instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, 

e 102, II,  ‘a’,  da Constituição Federal.  Como bem enfatizado pelo saudoso 
Ministro  Teori  Zavascki  “o  exaurimento  da  jurisdição  e  o  atendimento  ao 
princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o 
recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser  
substituído  por  outra  ação  de  habeas  corpus,  de  competência  de  outro  
tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a  
faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer  
o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado 
pelo  art.  39  da  Lei  8.038/1990,  ou  o  STF,  por  via  de  habeas  corpus  
substitutivo.  O recurso interno para  o  órgão colegiado é,  em verdade,  
medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do  
juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para  
inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) 
(destaquei).  No  mesmo  sentido:  HC  113.468/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  HC 
117.346/SP,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes;  HC 122.381/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  HC 170.518/SP,  Rel.  Min. 
Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/
SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 

Nos  dizeres  sempre  precisos  do  Ministro  Celso  de  Mello,  “[e]sta 
Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas  
corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de 
decisão  colegiada  da  Corte  Superior  apontada como  coatora, situação 
inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).

 O  caso  concreto não  autoriza  superação  desse  entendimento, 
porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou 
de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de  decisum manifestamente 
contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 

Sobre  os  reflexos  da  Covid-19 na  situação  prisional  do  Paciente, 
enfatizou o ato dito coator que ‘Apesar de o crime não ser com violência ou  
grave ameaça, não foi demonstrado o real comprometimento do estado de  
saúde do reeducando; que o seu tratamento está sendo prestado de maneira  
deficitária, ou que haja risco de agravamento de sua condição de saúde pelo  
risco de contágio pela Covid-19’.

Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a 
imediata  revogação  ou  substituição  das  prisões  cautelares  e  das  prisões 
pena,  apenas  concita  os  magistrados  a  adotarem  ações  contra  a 
disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da 
análise  individualizada  -,  ou  seja,  em  cima  de  casos  concretos  -  sobre 
situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 
4º). 

Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é  
insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não 
recomenda  a  automática  conversão  da  prisão  preventiva  em  domiciliar.  
Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso,  
o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 
1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.426 (576)
ORIGEM : 210426 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : EDER ANTONIO MOREIRA JUNIOR
IMPTE.(S) : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA 

(329645/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado.  Não se conhece, 
como regra, de  habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou 
revisão  criminal.  Regime  inicial  mais  gravoso.  Gravidade  concreta.  Maus 
antecedentes. Fundamentação idônea. Precedentes.  Manifesta ilegalidade ou 
teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar, impetrado  por 

Percival Stefani Branchini de Oliveira em favor de Eder Antonio Moreira Junior, 
contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio 
Saldanha  Palheiro,  que  negou  provimento  ao  agravo  regimental  no  HC 
639.154/SP.

O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo 
circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 5).

Extraio do ato dito coator:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  ROUBO 

MAJORADO.  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  VIOLAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  REGIME  PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. 

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator  
negue  seguimento  a  recurso  ou  a  pedido  manifestamente  inadmissível,  
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improcedente,  prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  jurisprudência  
dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual  
sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo 
regimental" (AgRg no RHC n. 116.726/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS,  
QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 15/4/2020).

2.  É  certo  que,  "para  a  escolha  do  regime  prisional,  devem  ser  
observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos 
dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta  
do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime  
mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena" (AgRg no HC n. 
526.270/PB,  relator  Ministro  ROGERIO SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,  
julgado em 17/9/2019, DJe 23/9/2019). Precedentes.

3.  No  caso,  tendo  em vista  que  o  paciente  "é  portador  de  maus  
antecedentes", está justificada a imposição de regime prisional mais gravoso.

4. Agravo regimental desprovido.”
No  presente  writ, a  Defesa  argumenta,  em  síntese,  indevida  o 

estabelecimento do regime fechado com base em fundamentação inidônea. 
Aponta  que  o  regime  prisional  mais  gravoso  está  baseado  na  gravidade 
abstrata do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime 
inicial semiaberto.

É o relatório. 
Decido. 
A jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  da  inviabilidade,  como 

regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 
123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, 
Rel.  Min.  Luiz  Fux,  1ª  Turma,  DJe  01.8.2014),  com ressalva,  nesta última 
hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 

De outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil 
à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A  fixação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  não  está 
condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame 
das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do 
artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de  
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.  
59 deste Código”.

A Corte  Estadual,  ao  reputar  escorreita  a  fixação  do  regime mais 
gravoso  para  cumprimento  da  pena,  destacou  ‘A gravidade  concreta  da 
conduta em que o apelante e seu comparsa abordaram as vítimas em seu  
ambiente de trabalho, em concurso e portando não só um simulacro de arma 
de fogo, mas também uma pistola calibre .32 que, apesar de não estar apta a  
realizar disparos (fls. 85/88), serviu para incutir grande temor aos ofendidos, 
que prontamente entregaram relevante quantia em espécie (R$800,00), tudo  
a evidenciar a necessidade de maior rigor no tratamento penal (art. 33, § 3º,  
do Código Penal). Se não bastasse a gravidade da empreitada delinquente, a  
despeito  de  tecnicamente  primário,  Eder  Antonio  é  portador  de  maus 
antecedentes (fls. 117/119), circunstância que indica recalcitrância delitiva e  
reforça  a  necessidade  de  maior  rigor  na  fixação  do  regime  inicial  para  
cumprimento de sua reprimenda’ (evento 3).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  negar  provimento  ao  agravo 
regimental  no  habeas  corpus,  ratificou  as  decisões  anteriores  quanto  ao 
regime  prisional  fixado  (fechado),  tendo  em  vista  que  ‘para  a  escolha  do 
regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos 
do  Código  Penal,  além  dos  dados  fáticos  da  conduta  delitiva  que,  se  
demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser  invocados pelo  
julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo  
quantum da pena’. Nesse contexto, o elemento concreto da conduta justificou 
de forma idônea a  fixação de regime inicial mais gravoso, tendo em vista que  
o paciente "é portador de maus antecedentes" (e-STJ fl. 52).  

Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no 
art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena entre 04 e 08 anos – 
para  o  cumprimento  da  pena  em  regime  semiaberto,  foram  apontados 
fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime mais gravoso – a 
gravidade concreta do delito e os maus antecedentes. 

Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com 
a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘a fixação do regime 
inicial  de  cumprimento  da  pena  não  está  atrelada,  de  modo  absoluto,  ao  
quantum  da  sanção  corporal  aplicada.  Desde  que  o  faça  em  decisão 
lastreada  nas  particularidades  do  caso,  o  magistrado  sentenciante  está  
autorizado  a  impor  ao  condenado  regime  mais  gravoso  do  que  o  
recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da  
Súmula 719/STF’  (HC 144.805-AgR/SP,  Rel.  Min.  Alexandre de Moraes,  1ª 
Turma, DJe 16.10.2017); ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação 
de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167.986-AgR/
DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e ‘o emprego de arma de 
fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do 
acusado,  constitui  fundamento  idôneo  para  a  imposição  de  regime  inicial  
fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo 
legal’ (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 
29.9.2017).

Inexistente,  pois,  ilegalidade  ou  arbitrariedade  no  ato  hostilizado 
passível de correção na presente via.

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, e 192 do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.436 (577)
ORIGEM : 210436 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : JESUS DA SILVA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  pela  Defensoria 
Pública de São Paulo, em favor de Jesus da Silva, contra acórdão proferido 
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 705.348/SP.

Colho da decisão impugnada:
O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a 

pedido  do  Ministério  Público  (fls.  39-43)  por  suposta  prática  dos  delitos 
descritos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 

O  decreto  prisional  fundou-se  na  quantidade  dos  entorpecentes 
apreendidos – 46 porções de crack, pesando aproximadamente 17g –, além 
de quantias de dinheiro – R$322,00 – e embalagens. Impetrado writ originário, 
a ordem foi denegada. 

A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento 
ilegal, pois a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito. 

Aduz que o paciente é primário e não possui qualquer registro em sua 
folha de antecedentes criminais. 

Alega  que  a  medida  cautelar  imposta  é  desproporcional,  pois 
eventual  sentença  condenatória  fixará  pena  mais  branda  que  a  prisão 
preventiva. 

Requer  a  expedição  de  alvará  de  soltura  em  favor  do  paciente. 
(www.stj.jus.br)

No  STJ,  o  habeas  corpus não  foi  conhecido.  Interposto  agravo 
regimental, negou-se-lhe provimento.

Nesta  Corte,  a  DPE  insiste  no  pedido  de  restabelecimento  da 
liberdade do paciente.

É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do 

ato impugnado:
No  caso,  está  justificada  a  manutenção  da  preventiva,  pois  foi 

demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo 
recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o 
que  se  extrai  dos  seguintes  excertos  da  decisão  agravada  (fls.  168-169, 
destaquei): 

[...]  A  propósito,  confira-se  excerto  da  decisão  que  decretou  a 
segregação cautelar (fls. 82-83, destaquei): 

Em  cognição  sumária,  da  análise  dos  elementos  informativos 
existentes  nos  autos,  verifica-se  que  há  prova  da  materialidade  delitiva  e 
indícios suficientes de autoria delitiva e da finalidade da traficância. Consta 
dos  autos  que  os  policiais  em  cumprimento  ao  mandado  de  busca  e 
apreensão  deferido  nos  autos  1503900-57.2021.8.26.0073  (fls.  40/41) 
localizaram 07 (sete) pedras de crack fracionadas e prontas para a venda, 
além da importância de R$ 292,00 em notas diversas. Durante as diligências 
os policiais  tiveram a  informação de que  o indiciado estaria  associado ao 
adolescente Wesley. Na residência do menor foram localizadas 38 (trinta e 
oito)  pedras  de  crack  já  fracionadas,  além  de  uma  gilete  e  um  invólucro 
amarelo de plástico, o mesmo encontrado com a droga localizada na casa de 
Jesus, além de R$ 30,00. Conforme Laudo de fls.46/48, tratavam-se de 07 
porções  sem  embalagem  própria,  de  substância  petrificada  de  coloração 
amarelada,  com massa  bruta  de  0,91g  (noventa  e  um centigramas)  e  39 
porções, sendo 14 embaladas em plástico branco e fechado por solda e o 
restante  sem  embalagem  própria,  de  substância  petrificada  de  coloração 
amarelada, massa bruta de 16,10g (dezesseis gramas e dez centigramas), 
ambas com resultado positivo para cocaína (crack). 

Houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios 
de autoria e da finalidade da mercancia ilícita, sendo legal e legítima a prisão 
do indiciado,  inexistindo qualquer  motivo que justifique o seu relaxamento. 
Decididamente,  há  clara  situação  de  flagrância  e  indícios  veementes  da 
autoria e da finalidade da mercancia, pese não tenha o indiciado sido flagrado 
praticando  atos  de  mercancia.  Ora,  as  circunstâncias  da  abordagem,  a 
quantidade,  e  forma  de  acondicionamento  das  drogas  evidenciam,  numa 
primeira análise, a finalidade da mercancia. 

No  caso,  estão  presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva,  qual 
seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito 
doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade 
e  indícios  da  autoria.  Além  disso,  a  prisão  preventiva  é  necessária  para 
garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para 
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal.  Assim,  outras  medidas  cautelares 
alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito 
e circunstâncias do caso concreto. [...] 
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Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o 
envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas (anote-se que os 
policiais  receberam  denúncias  de  tráfico)  e,  por  conseguinte,  a  sua 
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a 
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente 
que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. 

No  presente  caso,  a  quantidade  de  entorpecente  (46  porções  de 
crack, pesando 17,6g) e os apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos 
foram  considerados  pelo  Tribunal  de  origem  para  manutenção  da  prisão 
preventiva. (www.stj.jus.br)

Como se vê, o paciente não meramente preso em flagrante. Já havia 
uma  investigação  em  curso  e,  no  cumprimento  do  mandado  de  busca  e 
apreensão,  policiais  “localizaram 07  (sete)  pedras  de  crack  fracionadas  e 
prontas para a venda, além da importância de R$ 292,00 em notas diversas. 
Durante as diligências os policiais tiveram a informação de que o indiciado 
estaria  associado  ao  adolescente  Wesley.  Na  residência  do  menor  foram 
localizadas 38 (trinta  e oito)  pedras de crack já fracionadas,  além de uma 
gilete e um invólucro amarelo de plástico, o mesmo encontrado com a droga  
localizada na casa de Jesus, além de R$ 30,00.”

A prisão  preventiva  não  foi  decretada  pela  simples  mercancia.  As 
particularidades do caso (comércio organizado de drogas com participação de 
menor) autorizam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o 
estado de liberdade do paciente.

Por  oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser 
idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, 
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. 
Min.  Cármen Lúcia,  Segunda Turma,  DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. 
Min.  Teori  Zavascki,  Segunda  Turma,  DJe  29.5.2014;  HC  127.488/SP,  de 
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha 
relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 210.437 (578)
ORIGEM : 210437 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : RAFAEL HORTA DA SILVA
PACTE.(S) : ALEXANDRE RAMALHO JUNIOR
IMPTE.(S) : RODRIGO DE RAGA CULPO (364823/SP)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  contra  acórdão 
proferido  pelo  Superior  Tribunal  de Justiça  no  AgR HC 686.818/SP,  assim 
ementado (eDOC 18):

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 90 FRASCOS DE MACONHA 
(50,8  G),  4.410  INVÓLUCROS  DE  MACONHA  (15,89  KG),  4.948 
EPPENDORFS DE COCAÍNA (810 G) E 3.301 INVÓLUCROS DE COCAÍNA 
(3,025 KG), 2 CADERNOS COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO E 4 BALANÇAS 
DE  PRECISÃO.  PLEITO  DA  DEFESA  QUANTO  À  ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. QUADRO PROBATÓRIO DELINEADO PELA INSTÂNCIA 
ORDINÁRIA.  DOSIMETRIA.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-BASE. 
MANTIDO  O  AFASTAMENTO  DO  REDUTOR,  POR  COMPROVAÇÃO  DE 
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO.

1. O pedido de absolvição requer o reexame fático e probatório dos 
autos.

2. Em relação à dosimetria, o afastamento da causa de diminuição da 
pena não traz constrangimento ilegal ao paciente, pois provada a dedicação a 
atividades  criminosas  não  só  pela  variedade  e  quantidade  de  drogas 
apreendidas, como também pelos cadernos com a contabilidade do tráfico e 4 
balanças de precisão.

3. Agravo regimental improvido.
Busca-se, em suma, seja “reconduzida a pena base para o mínimo 

legal,  de  igual  modo,  seja  reconhecido  o  disposto  no  art.  33,  §4,  da  Lei  
11.343/06, visto a primariedade, bons antecedentes, não integrar organização 
criminosa  e  não  se  dedicar  a  atividade  criminosa,  e,  não  ter  sido,  
arregimentada  prova  cabal,  segura  e  inconteste  ao  contrário,  reduzindo  a 
pena em 2/3, estabelecendo o regime inicial  aberto e, substituindo a pena  
corporal por restritivas de direito.”

É o relatório. Decido.
Cumpre  assinalar,  por  relevante,  que  o  deferimento  da  medida 

liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado 
aos  juízes  e  tribunais,  somente  se  justifica  em face  de  situações  que  se 
ajustem aos  seus  específicos  pressupostos:  a  existência  de  plausibilidade 
jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável 
ou de difícil  reparação (periculum in  mora),  de outro.  Sem que concorram 
esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão 
da medida liminar.

Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não 
depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão 
da liminar.

Outrossim,  o  deferimento  de  liminar  em  habeas  corpus  constitui 
medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando 
a  situação  demonstrada  nos  autos  representar  manifesto  constrangimento 
ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.

Sendo assim,  prima  facie,  não  verifico  ilegalidade  evidente,  razão 
pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.438 (579)
ORIGEM : 210438 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : SERGIO BENEDITO DOS SANTOS
IMPTE.(S) : JAIRO CEZAR DA SILVA (16249/O/MT)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 704.993 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe de 9/10/2014;  RHC 114.737/RN, Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.439 (580)
ORIGEM : 210439 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RORAIMA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) : NADSON JOSE CARVALHO NUNES
IMPTE.(S) : DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS (1048/RR) E 

OUTRO(A/S)
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COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Habeas  corpus.  Instrução  deficiente  de  writ.  Não  se  conhece  de 
habeas  corpus quando  não  instruído  o  writ com  as  peças  necessárias  à 
confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes.

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Nadson José Carvalho Nunes e outro em favor  de Nadson José Carvalho 
Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro 
Jesuíno  Rissato  (Desembargador  convocado  do  TJDFT),  que  negou 
provimento ao agravo regimental no HC 698.356/RR. 

É o relatório.
Decido.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido 

do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o 
feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 
138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e 
HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). 
É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia 
de  inteiro  teor  do  ato  dito  coator  e  da  decisão  da  Corte  Estadual  que 
converteu a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva. 

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 
21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

HABEAS CORPUS 210.441 (581)
ORIGEM : 210441 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : MATEUS VINICIUS ZUPA COSTA
IMPTE.(S) : YURI PIFFER (211567/SP)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 709.538 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando  o  coator  ou  o  paciente  for  autoridade  ou  funcionário  cujos  atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.

Na  espécie,  a  ausência  da  análise  pelo  colegiado  de  Tribunal 
Superior,  dos  fundamentos  constantes  da  decisão  monocrática,  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade  da  análise  per  saltum  das  questões  trazidas  no  presente 
habeas corpus.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem impetrada  neste  Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro 
do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE 
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; 
HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de 
22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC  119.821/TO,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  DJe  de  29/4/2014;  HC  122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de  9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da 
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado 
por esta Corte (HC 129.142, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO, Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 
111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, 
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 
118.189,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
24/4/2014).  3.  Inexistência  de  teratologia  ou  caso  excepcional  que 
caracterizem  flagrante  constrangimento  ilegal.  4.  Habeas  corpus  não 
conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.450 (582)
ORIGEM : 210450 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) : M.A.C.J.
IMPTE.(S) : LUCI MEIRELLES DE CAMARGO (452817/SP)
COATOR(A/S)(ES) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 

contra  decisão do Ministro  HUMBERTO MARTINS,  Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça,  no HC 711.941/SP.

Consta  dos  autos,  em  síntese,  que  o  paciente  teve  a  internação 
provisória decretada, por 45 dias, em decorrência da prática de ato infracional 
equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos 
seguintes: 

SAMUEL  EMILIANO  DA  SILVA  e MARCELO  ALVES  CABRAL 
JUNIOR, menores, atualmente com 17 anos e 16 anos (completarão 18 anos 
em 23.11.2022 e 01.01.2023) foram apreendidos, imputando-se-lhe a prática 
de tráfico de  entorpecentes.  Consta  dos  autos  que os guardas municipais 
estavam  em  patrulhamento  pela  área  central  da  cidade  quando  foram 
informados que havia dois indivíduos fazendo uso de entorpecentes na praça 
do quartel. Informaram que, no local, viram duas pessoas montando cigarros e 
fizeram a abordagem, sendo localizada a quantia de 41 porções (119,98g) de 
maconha   na  mochila  do  menor  Marcelo  e  em  seu  bolso  direito, 
R$260,00,  em notas de valores diversos;  com Samuel,  encontraram um 
dichavador na mochila e um cigano de maconha em sua mão, além de um 
celular.  Relataram  que,  em  entrevista  informal,  ambos  os  menores 
confessaram que as drogas se destinavam ao tráfico e que estavam de 
passagem  pelo  local,  pois  vendiam  os  entorpecentes  no  bairro 
Araretama, onde residem. 

[...] 
No caso dos autos, a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem 

como  a  forma  como  se  encontravam  acondicionados  e  as  demais 
circunstâncias da apreensão também devem ser colocadas em destaque, já 
que, em princípio, evidenciam que as drogas se destinavam a comércio. 

Conforme se verifica dos autos, ambos os adolescentes confirmaram 
que estavam na posse de grande quantidade de entorpecentes, 42 porções 
de maconha, e que se destinavam à venda. Disseram, ainda, que faziam o 
comércio no bairro Araretama, próximo ao Residencial Bem Viver. 

Desta forma, a custódia cautelar é necessária para que os menores 
sejam  afastados  do  ponto  de  tráfico  e  do  cometimento  de  novos  atos 
infracionais,  inclusive  para  que  entendam e reflitam,  durante o período da 
internação provisória, sobre as consequências de seus atos. 

Assim,  buscando  resguardar  a  aplicação  da  lei  e  instrução 
processual,  DECRETO  a  INTERNAÇÃO  PROVISÓRIA  de  ambos  os 
adolescentes pelo prazo de 45 dias nos termos do artigo 108 e parágrafo 
único  do  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente,  adotando,  como  razões  de 
decidir, o quanto expendido pelo Ministério Público, na cota de oferecimento 
da representação. 

Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça 
do  Estado  de  São  Paulo,  cujo  Desembargador  relator  indeferiu  a  medida 
acauteladora. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior 
Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/
STF. 

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o ECA preconiza que a 
internação  do  adolescente  somente  poderá  ocorrer  se  prevista  certas  
especificidades para tanto, o que não foi observado in casu; (b) o Paciente é 
primário, e, portanto a Fundamentação de manutenção da Ordem Pública não  
encontra respaldo nos autos; e (c) O paciente não é pessoa abandonado, não 
é traficante, é pessoa de boa índole que apenas cometeu um deslize em sua 
vida, não tem condenação alguma, ostenta bons antecedentes e em liberdade  
não  ficará  desamparado,  eis  que  tem  sua  genitora  que  dará  a  ele  todo  
acompanhamento necessário  para que o mesmo não volte  para o nefasto  
mundo das drogas. 

Requer,  assim, a concessão da ordem,  para anular a decisão que 
determinou a internação provisória. 

É o relatório. Decido.
No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada 

neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna  decisão 
monocrática  de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, 
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 
122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 
121.684-AgR/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda 
Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
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Segunda Turma,  DJe de 22/10/2013;  HC 117.798/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. 
Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma,  DJe  de 29/4/2014;  HC 122.381-
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; 
RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 

De  fato,  o  exaurimento  da  instância  recorrida  é,  como  regra, 
pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal  Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 

Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos 
outros precedentes desta Primeira  Turma,  em regra,  a flexibilização dessa 
norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência 
deste  Supremo  Tribunal,  sendo  matéria  de  direito  estrito,  não  pode  ser 
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros 
de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
DJe de 23/3/2017). 

Esta  Primeira  Turma vem autorizando,  somente  em circunstâncias 
específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na 
instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 
138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais 
(HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017),  conforme destacou a 
Ministra ROSA WEBER. 

No  particular,  entretanto,  não  se  apresentam  as  hipóteses  de 
teratologia ou excepcionalidade. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

HABEAS CORPUS 210.479 (583)
ORIGEM : 00667774320211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : FERNANDO SANTOS DE MORAES
IMPTE.(S) : FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES 

(46826/RS) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 
Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao 
Agravo  Regimental  no  Agravo  em  Recurso  Especial  1.946.613/DF,  assim 
ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DO 
COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 
E  ADEQUADA DOS  FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  QUE  INADMITIU  O 
RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I - Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a prolação de 
decisões  monocráticas  no  âmbito  desta  Corte,  estando  tal  entendimento 
inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, 
sempre  haverá  a  possibilidade  de  a  decisão  monocrática  estar  sujeita  à 
apreciação do órgão Colegiado, em virtude de eventual  recurso de agravo 
regimental, como na espécie.

II  -  A  ausência  de  impugnação  específica  e  adequada  dos 
fundamentos da decisão que não admitiu  o  recurso especial  impõe o não 
conhecimento do agravo em recurso especial.

III - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado no 
decisum monocrático  reprochado,  de  maneira  adequada  e  suficiente,  as 
razões  apresentadas  pelo  eg.  Tribunal  de  origem  para  negar  trânsito  ao 
recurso especial.

Agravo regimental desprovido” (pág. 142 do doc. eletrônico 8).
Este habeas corpus é inviável, no entanto.
Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do 

Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ  que  negou  provimento  ao  Agravo 
Regimental,  mantendo a decisão do Ministro Presidente daquela Corte que 
não conheceu do Agravo em Recurso Especial 1.946.613/DF, por ausência de 
“impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, a d. 
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em 
recurso especial”.

Assim,  o  não  enfrentamento  dos  argumentos  veiculados  nesta 
impetração  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  impede igualmente  o  exame 
deles  por  esta  Suprema Corte,  sob  pena  de  supressão de instância,  com 
evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da 
Constituição  Federal.  Nesse  sentido,  vejam-se  os  seguintes  precedentes 

proferidos em casos análogos:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO 

PENAL.  DECISÃO MONOCRÁTICA.  INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO 
APTA A MODIFICÁ-LA.  MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
INOVAÇÃO  ARGUMENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.  A  inexistência  de  argumentação  apta  a  infirmar  o  julgamento 
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.

2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de 
argumento não analisado pela instância a quo.

3.  Agravo  regimental  desprovido”  (HC  135.001  AgR/MS,  rel.  Min. 
Edson Fachin).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  CRIMES  DE  CONCUSSÃO  E  CORRUPÇÃO  PASSIVA. 
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

[…] 
2.  Inviável  o  exame  das  teses  defensivas  não  analisadas  pelo 

Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,  ao 

qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
“PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

[…] 
3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação 

da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame 
do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, 
sob pena de indevida supressão de instância.

4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”  (RHC  131.539 
AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).

“PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

I  –  As  alegações  constantes  neste  recurso  ordinário  em  habeas 
corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e 
pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria 
por  esta  Suprema  Corte,  sob  pena  de  incorrer-se  em  indevida  dupla 
supressão  de  instância,  com  evidente  extravasamento  dos  limites  de 
competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 

[…]. 
III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha 

relatoria).
Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 

1º).
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.505 (584)
ORIGEM : 210505 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : ALEX GOMES DE QUEIROZ
IMPTE.(S) : PETERSON CARLOS DO PRADO (155064/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 713.043 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ.

Por isso, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada 

“[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o 
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente 
à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  se  trate  de  crime  sujeito  à 
mesma jurisdição em uma única instância”. 

Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da 
decisão  monocrática  pelo  colegiado  de  Tribunal  Superior  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem  impetrada  neste 
Supremo  Tribunal  Federal,  uma  vez  que  se  impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-
AgR,  Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de 
21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 
3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210505&codigoClasse=349
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=210479&codigoClasse=349
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DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda  Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC  117.798/SP,  Rel.  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/
TO,  Rel.  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma,  DJe  de 29/4/2014;  HC 
122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de 
9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA,  Segunda Turma, 
DJe  de  18/4/2013;  RHC  114.961/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira 
Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como 
regra,  pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  Supremo Tribunal 
Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de  24/4/2014).  3. 
Inexistência  de teratologia  ou caso  excepcional  que caracterizem flagrante 
constrangimento ilegal.  4.  Habeas corpus  não conhecido”  (HC 165.860/SP, 
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  redator  p/  acórdão  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira Turma; grifei).

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.

Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.513 (585)
ORIGEM : 00668216220211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : ALLEF HENRIQUE SILVA E SOUZA
IMPTE.(S) : PETERSON CARLOS DO PRADO (155064/MG)
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 712.942 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ.

Por isso, este pleito não deve prosseguir. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência 

do  Supremo  Tribunal  Federal  para  processar  e  julgar  originariamente  o 
habeas corpus será inaugurada 

“[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o 
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente 
à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  se  trate  de  crime  sujeito  à 
mesma jurisdição em uma única instância”. 

Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da 
decisão  monocrática  pelo  colegiado  de  Tribunal  Superior  impede  o 
conhecimento do writ nesta Suprema Corte.

Nesse sentido:
“HABEAS  CORPUS CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE 

MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.  1. 
Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  da  ordem  impetrada  neste 
Supremo  Tribunal  Federal,  uma  vez  que  se  impugna  decisão 
monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-
AgR,  Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  DJe  de 
21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 
3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 
DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma,  DJe  de  1º/3/2017;  HC  116.875/AC,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Segunda  Turma,  DJe  de  17/10/2013;  HC  117.346/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  22/10/2013;  HC  117.798/SP,  Rel.  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/
TO,  Rel.  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma,  DJe  de 29/4/2014;  HC 
122.381-AgR/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  de 
9/10/2014;  RHC 114.737/RN,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA,  Segunda Turma, 
DJe  de  18/4/2013;  RHC  114.961/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira 
Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como 
regra,  pressuposto  para  ensejar  a  competência  do  Supremo Tribunal 
Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE 
DE MORAES,  Primeira  Turma,  DJe de 10/8/2017;  RHC 111.935,  Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de  24/4/2014).  3. 
Inexistência  de teratologia  ou caso  excepcional  que caracterizem flagrante 
constrangimento ilegal.  4.  Habeas corpus  não conhecido”  (HC 165.860/SP, 

Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  redator  p/  acórdão  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira Turma; grifei).

Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder  que  possam  ser  constatados  ictu  oculi e  que  mitigariam  a 
impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.

Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.545 (586)
ORIGEM : 210545 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : JOÃO TIAGO DE SOUSA MATTOS
IMPTE.(S) : FABIO ALVES LEANDRO (54634/DF) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao 
Agravo Regimental no HC 706.580/DF, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS.  SÚMULA N. 691 
DO  STF.  SUPERAÇÃO  IMPOSSIBILIDADE.  PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, 
‘c’),  não  compete  a  este  Superior  Tribunal  conhecer  de  habeas  corpus 
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes 
de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.

2. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua 
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não 
deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e 
se  submetam  à  apreciação  das  mais  altas  Cortes  do  país  decisões  de 
primeiro grau às quais se atribui  suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, 
sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de 
liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ 
quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 
do STF.

3. No que tange às teses apresentadas pela defesa, os argumentos 
defensivos  –  deduzidos  a  fim  de  demonstrar  a  ocorrência  de  invasão  de 
domicílio  pela  Polícia  Militar  –,  amparados  em  inúmeras  circunstâncias 
minudentemente  narradas  pela  defesa,  exigem  análise  vertical  dos  autos, 
incompatível  com  este  momento  processual  juízo  prelibatório  em  que  se 
pleiteia  a  superação  da  Súmula  n.  691  do  STF,  marcado  pela  cognição 
sumaríssima.

4. Isso significa que somente a coação ilegal que seja detectável à 
primeira vista, sem necessidade de aprofundamento, propicia a oportunidade 
de exame da viabilidade de antecipar-se a inauguração da competência desta 
Corte Superior. E, certamente, esse não é o caso dos autos.

5. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 23).
A impetração é inviável, no entanto.
Como se vê, a defesa volta-se contra acórdão proferido pela Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo 
Regimental  interposto  contra  a  decisão  que  negara  seguimento  ao  HC 
706.580/DF com base na Súmula 691/STF.

Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do 
habeas  corpus inviabiliza,  igualmente,  esta  Suprema  Corte  de  analisar  a 
questão reiterada neste  habeas corpus, sob pena de indevida supressão de 
instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos 
no art.  102 da Constituição Federal.  Nesse sentido, vejam-se os seguintes 
precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE  ENTORPECENTES.  ARTIGOS  12  E  18,  I,  DA LEI 
6.368/76.  HABEAS  CORPUS ORIGINARIAMENTE  SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO.  INADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  AUSÊNCIA  DE 
DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  TERATOLOGIA  NO  ATO  IMPUGNADO.  ATUAÇÃO  EX 
OFFICIO  DO  STF  INVIÁVEL.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade 
que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na 
decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento 
desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito 
do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância 
e,  por  conseguinte,  violação  das  regras  constitucionais  definidoras  da 
competência  dos  Tribunais  Superiores.  3.  In  casu,  os  recorrentes  foram 
condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, 
sob a égide da Lei  6.368/76,  como incursos nos artigos 12 e 18,  I,  deste 
diploma legal.  4.  Verifica-se a existência  de óbice processual,  porquanto o 
habeas  corpus impetrado  perante  o  Tribunal  a  quo foi  manejado  em 
substituição  a  recurso  cabível.  5.  Agravo  regimental  desprovido”  (RHC 
130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO 
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PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.  INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO 
APTA A MODIFICÁ-LA.  MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
INOVAÇÃO  ARGUMENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME.  AGRAVO 
REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A  inexistência  de  argumentação  apta  a 
infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2.  Caracteriza-se  indevida  supressão  de  instância  o  enfrentamento  de 
argumento  não  analisado  pela  instância  a  quo.  3.  Agravo  regimental 
desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).

“PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  1.  […]  3.  A  alegação  de  ausência  de 
fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do 
mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o 
que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de 
instância.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”  (RHC 131.539 
AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).

“PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – 
As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram 
objeto  de  apreciação pelo Superior  Tribunal  de  Justiça e  pelo  Tribunal  de 
Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema 
Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com 
evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da 
Constituição  Federal.  Precedentes.  […].  III  -  Recurso  a  que  se  nega 
provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).

Assim, a defesa deve aguardar o julgamento de mérito da impetração 
formulada  no  Tribunal  de  Justiça  local,  não  sendo  adequado,  portanto,  a 
impetração,  per  saltum,  de  habeas  corpus diretamente  nos  Tribunais 
Superiores.

Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, 
nego seguimento a este habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.559 (587)
ORIGEM : 210559 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : AMARILDO PEREIRA
IMPTE.(S) : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS (31036/DF, 

18111/GO, 104182/PR)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra 
decisão  da  Sexta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  negou 
provimento ao AgRg no RHC 140.812/GO (documento eletrônico 15).

Na inicial, o impetrante pede:
“Que  seja  a  medida  liminar  confirmada  ao  final,  por  ocasião  do 

julgamento do mérito, para:
01 – Reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual para 

processar o feito, devendo ser remetido para a Justiça Especializada Federal 
Eleitoral; Residualmente,

02 – Reconhecer a incorreta dosagem da pena aplicada ao Paciente, 
aplicando-se a ele,  na  pior  das  hipóteses,  a  pena-base  de  03  anos  e  04 
meses de reclusão (conforme entendimento do STF sobre a majoração da 
pena base) e aplicando-se a atenuante da confissão espontânea (precedente 
STJ/HC/450.201/SP)  de  01  ano  e  04  meses,  reduzindo-se  assim  para  02 
(dois) anos de pena final, permitindo-se sua substituição por pena restritiva de 
direitos e/ou sursis da pena.

Por fim, seja o Impetrante Pedro Paulo de Medeiros cientificado da 
data  em que  esse writ será  levado  em mesa para  julgamento  pelo  órgão 
competente  desse  Pretório  Excelso,  tendo  em  vista  que  pretende  realizar 
sustentação oral na sessão” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora 

combatida:
“AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. 

TRÁFICO  DE  DROGAS.  RECURSO  IMPETRADO  EM  FACE  DE  ATO 
COATOR  QUE  NÃO  TRATOU  DO  TEMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONHECIMENTO  DA  QUESTÃO  POR  ESTA  CORTE.  AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi impetrado em face de ato coator que não 
tratou do tema, por inviabilidade de seu exame em  habeas corpus.  Desse 
modo, inviável a análise da questão por esta Corte.

2. Também, a alegada incompetência do Juízo está acobertada pelo 
manto da coisa julgada e seu exame não prescinde de cognição exauriente, 
devendo, pois, ser veiculada em sede de revisão criminal.

3. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 15).
Conforme se verifica,  o mérito  desta impetração não foi  objeto  de 

julgamento pela Corte Superior.
A  orientação  jurisprudencial  deste  Supremo  Tribunal  é  firme  no 

sentido  de  que,  “[inexistindo]  prévia  manifestação  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da 
defesa  implica  supressão  de  instância”  (HC  119.600-AgR/SP,  Rel.  Min. 
Cármen Lúcia, Segunda Turma).

Nessa esteira:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS. 

CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.  EXECUÇÃO  PENAL. 
COMETIMENTO  DE  FALTA.  ALEGAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE 
JUSTIFICATIVA  IDÔNEA.  MATÉRIA  NÃO  SUBMETIDA  À  ANÁLISE 
DEFINITIVA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal 
de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos 
da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental 
ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Segunda Turma).

Isso  posto,  nego  seguimento  ao  presente  writ (art.  21,  §  1°,  do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

HABEAS CORPUS 210.577 (588)
ORIGEM : 210557 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : VALDENI ALVES DA SILVA
IMPTE.(S) : ANDREI FELIPE VALANDRO (88536/RS)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor 
de Valdeni Alves da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça que negou provimento ao Agavo Regimental  no HC 707.081/RS 
(documento eletrônico 2).

O impetrante alega, em síntese, que, 
“o paciente foi  preso em flagrante quando policiais civis e militares 

cumpriram mandado de busca e apreensão na sua residência, local onde teria 
sido localizado e apreendido duas armas de fogo (uma pistola calibre .380 
com numeração suprimida e um revólver calibre .38), conforme cópia do Auto 
de Prisão em Flagrante em anexo (fls. 23/42). 

A prisão foi homologada (fls. 43/53) e posteriormente convertida em 
preventiva (fls. 54/59).

Encerrada  a  instrução,  o  Ministério  Público  apresentou  seus 
memoriais (fls. 66/100), o que foi seguido pela defesa (fls. 101/146), onde se 
pleiteou a revogação do decreto preventivo  

Em 13/08/2021 foi proferida sentença condenatória pelo i. magistrado 
substituto Dr. Gerson Martins da Silva, condenando o paciente como incurso 
nas sanções do artigo 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, I 
do Código Penal à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão, regime fechado 
(fls. 147/174). 

[…]
Diante  da  clara  e  manifesta  ilegalidade  ocorrida  pela  ausência  de 

fundamentação na manutenção da prisão preventiva, obrigatória na sentença 
condenatória,  a  Defesa impetrou habeas corpus perante o eg.  Tribunal  de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde se destacou a violação ao art. 
387, §1º, do CPP (fls. 175/188)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer:
“a) conhecer do  writ e, liminarmente, conceder a ordem de  habeas 

corpus, para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de 
Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o 
resultado de recurso de apelação e seus posteriores desdobramentos, caso 
haja,  até  o  trânsito  em  julgado  e,  caso  assim  Vossa  Excelência  entenda 
necessário  e  recomendável,  sejam fixadas medidas cautelares diversas da 
prisão; 

b) SUBSIDIARIAMENTE, em caso de não conhecimento do  habeas 
corpus, seja concedida ordem de ofício, com base no art. 654, §2º, do CPP; 

c) a dispensar a prestação de informações por parte da autoridade 
coatora, uma vez que carreada cópia integral das peças relevantes à análise 
do presente writ;

d) no mérito, a conceder definitivamente a ordem de habeas corpus, 
desestimando  a  decisão  que  deixou  de  fundamentadamente  revisar  a 
necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença;

e) a determinar a intimação do impetrante, com a devida e necessária 
antecedência da data de realização da sessão de julgamento virtual, para que 
possa  realizar  sustentação  oral,  em  observância  ao  exercício  da  garantia 
constitucional  da ampla defesa (art.  5º,  LV, da CF), sob pena de nulidade” 
(págs. 8-9 do documento eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Registro, inicialmente, que embora o presente  habeas corpus tenha 

sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu 
conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no 
julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
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Anote-se, também, que o art. 192,  caput, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de 
habeas  corpus,  ainda  que  de  ofício,  quando  a  matéria  for  objeto  de 
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] 

revela-se  legítima  a  prisão  cautelar  se  a  decisão  que  a  decreta  encontra 
suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se 
aos  fundamentos  abstratos  definidos  em  sede  legal  -  demonstram  que  a 
permanência  em  liberdade  do  suposto  autor  do  delito  comprometerá  a 
garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-
ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a 
residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da 
decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

“Habeas  corpus.  2.  Tentativa  de  homicídio  qualificado  e  falsa 
comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores 
da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito 
de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade 
da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e 
aplicação  da  lei  penal.  6.  Jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal 
sedimentada  em  que  primariedade,  bons  antecedentes,  residência  fixa  e 
ocupação  lícita,  por  si  sós,  não  afastam a  possibilidade  da  preventiva.  7. 
Ordem  denegada”  (HC  131.442/SP,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Segunda 
Turma, DJ 21/9/2016).

Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza 
o teor da decisão combatida:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL 
PENAL. ART. 16, § 1.º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. NEGATIVA DO 
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A 
INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO HC 
N. 658.184/RS COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE 
EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA 
A VIDA E O PATRIMÔNIO, QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS 
E É APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Agravante preso em flagrante, no dia 17/02/2021, quando a Polícia 
Civil  e a Polícia Militar cumpriam mandados de busca e apreensão em sua 
residência, na posse de uma pistola .38 com numeração raspada, um revólver 
.38, duas algemas e diversas munições. Os mandados foram expedidos em 
desfavor  de  investigados  que  supostamente  fazem  parte  da  liderança  da 
facção ‘Os Abertos’, responsáveis por coordenar o tráfico de entorpecentes, 
ordenar  homicídios  e  roubos  a  carros-fortes  na  localidade.  Encerrada  a 
instrução, o Réu foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo primeiro, 
inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de 
reclusão, em regime fechado, considerando sua reincidência. Foi-lhe negado 
o apelo em liberdade.

2.  A legalidade  da  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do 
Agravante,  antes  da  condenação,  já  foi  reconhecida  no  julgamento 
monocrático do HC n. 658.184/RS, em decisão publicada no dia 16/04/2020, 
transitada em julgado, a qual ressaltou que o Réu foi flagrado na posse dos 
armamentos  quando  estava  em  monitoramento  eletrônico  deferido  na 
execução  penal  de  condenação  definitiva  pelo  crime  de  homicídio,  em 
cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido para investigar sua 
suposta liderança em organização criminosa responsável por roubos a banco, 
além de contar com extensa ficha criminal e ostentar condenações provisórias 
por  crimes  contra  a  vida  e  o  patrimônio,  evidenciando  a  necessidade  do 
cárcere cautelar para garantir a ordem pública.

3.  Segundo  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a 
manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em 
hipóteses  em que  o acusado permaneceu preso  durante  toda  a instrução 
criminal,  não  requer  fundamentação  exaustiva,  sendo  suficiente  para  a 
satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de 
que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida 
extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos 
os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como no caso.

4.  Agravo  regimental  desprovido”  (págs.  221-222  documento 
eletrônico 2).

Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o  habeas corpus em 
consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo 
Tribunal, que regem as matérias em análise.

Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do 
decreto  de  prisão  preventiva  do  ora  paciente,  mantidos  pelo  Tribunal  de 
Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-
se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e 
a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como 
visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.

Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados 
a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

INQUÉRITO 4.436 (589)
ORIGEM : inq - 4436 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON (65371/SP)
INVEST.(A/S) : DIMAS FABIANO TOLEDO
ADV.(A/S) : MARCO MOURA (90303/RJ) E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) : ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ADV.(A/S) : LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES (105506/RJ)
INVEST.(A/S) : ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADV.(A/S) : FERNANDO MAXIMILIANO NETO (045441/RJ)
ADV.(A/S) : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (26966/

DF)
ADV.(A/S) : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (44869/DF)
ADV.(A/S) : THAINAH MENDES FAGUNDES (54423/DF)
INVEST.(A/S) : MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADV.(A/S) : IGOR MARQUES PONTES (104862/PR, 184994/SP) E 

OUTRO(A/S)

DECISÃO:
1. Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República, por conduto da 

Subprocuradora-Geral  Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face de 
Aécio  Neves  da  Cunha,  Dimas  Fabiano  Toledo,  Alexandre  Accioly  Rocha, 
Marcelo  Bahia  Odebrecht e  Ênio  Augusto  Pereira  Silva,  na qual  descreve 
condutas  enquadradas,  em  tese,  nos  tipos  penais  de  corrupção  passiva, 
corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 
327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 
9.613/98, nesta ordem.

Entre as diligências de processamento, foi determinada a notificação 
do Colaborador da Justiça Marcelo Bahia Odebrecht para oferecer resposta e, 
de modo sucessivo,  a  apresentação de peça defensiva  pelos denunciados 
Aécio Neves da Cunha, Ênio Augusto Pereira Silva  ,    Dimas Fabiano Toledo   e 
Alexandre Accioly Rocha, ficando, desde logo, garantida a oportunidade de 
que se manifestassem após o ex-executivo do grupo Odebrecht S.A.

Notificados os denunciados,  peticionou a defesa de  Marcelo Bahia 
Odebrecht para relatar que pactuou, em seu acordo, o limite máximo da pena 
em 30 (trinta)  anos,  findo o qual  competiria  ao Órgão Ministerial  propor  a 
suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR bem como, na 
forma  do  art.  40,  §  3°,  da  Lei  nº.  12.850/13,  dos  respectivos  prazos 
prescricionais  pelo  lapso  temporal  de  10  (dez)  anos.  Demonstrou,  nessa 
mesma manifestação, que o limite máximo já foi alcançado, de modo que o 
Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de Curitiba/PR exarou decisão determinando a 
suspensão de processos criminais, assim como o respectivo Tribunal Regional 
Federal.

Em  tal  panorama,  ordenou-se,  após  a  manifestação  favorável  da 
Procuradoria-Geral da República, a suspensão dos atos processuais e prazos 
de  prescrição  relativamente  ao  Colaborador  de  Justiça  Marcelo  Bahia 
Odebrecht. 

Entrementes,  por  intermédio  da  petição  protocolada  nesta  Corte 
Suprema  sob  o  n.  72.116/2020,  Alexandre  Accioly  Rocha interpôs  agravo 
regimental  contra o despacho que determinou as diligências necessárias à 
notificação dos acusados. Sustentou o Agravante que, em cota à denúncia, a 
Procuradoria-Geral da República reconheceu, de modo expresso, a posição 
de  cooperante  desempenhada  pelo  denunciado  Ênio  Augusto  Pereira  da 
Silva,  razão  por  que  manifestou-se  no  sentido  de  que  a  sua  atuação 
justificaria a redução de sua pena em até 2/3, pois,  esse auxílio teria sido 
fundamental para identificar e definir a participação do codenunciado  Dimas 
Fabiano Toledo. 

Como corolário, articulou que “dada a posição incontroversa de Ênio,  
assim inquirido durante a investigação e denunciado pela Procuradoria-Geral  
da República, seja imposto o mesmo tratamento declinado a Marcelo Bahia 
Odebrecht,  entendimento fixado a partir  do julgamento do HC 157.627/PR,  
DJe 17/03/2020, segundo o qual memoriais escritos de réus colaboradores,  
com nítida carga acusatória, deverão preceder aos dos réus delatados, sob  
pena  de  nulidade  do  julgamento.  Exegese  imediata  dos  preceitos  
fundamentais do contraditório e da ampla defesa  (art. 5º, LV, da CF/88) que 
prescindem da previsão expressa de regras infraconstitucionais”  (e-Doc. 112). 

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  1.848-1.855,  o  Ministério 
Público  Federal  manifestou-se  pelo  provimento  da  pretensão  veiculada  no 
agravo regimental, uma vez que, embora a hipótese aqui versada não seja 
similar à do julgado que dá embasamento à tese defensiva, em sua análise, o 
acusado  Ênio  Augusto  Pereira  Silva efetivamente  assumiu  a  posição  de 
delator nestes autos.  Por conseguinte, a precedência na apresentação  de 
resposta pelo agente que cooperou com as investigações obstaria  “futuras 
alegações de nulidade que possam gerar maior prejuízo ao processo”. 

Por  meio  de  certidão,  a  Secretaria  Judiciária  atestou  a  conversão 
destes autos para o meio eletrônico com o acautelamento das mídias e dos 
documentos,  em consonância  com os  normativos  vigentes  neste  Supremo 
Tribunal Federal (e-Doc. 129).

Em juízo de retratação, nos termos do art. 317, § 2º, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, assegurei aos denunciados Aécio Neves 
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da Cunha, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, a apresentação 
de  a  resposta  escrita  à  acusação  após  a  manifestação  dos  agentes 
colaboradores.

Notificado,  o  denunciado  Dimas  Fabiano  Toledo,  na  manifestação 
protocolada nesta Corte sob o n. 0055733/2021 (e.Doc. 205), sustentou que 
“esse  egrégio  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  apreciar  Agravo  Regimental  
interposto  pela  Procuradoria-Geral  da  República  nos  autos  da  Petição  n.  
8482,  entendeu  não  obstante  o  julgamento  não  tenha  sido  formalmente  
concluído, todos os Ministros da Corte já lançaram seus votos de acolher, por  
maioria, na forma do voto de Vossa Excelência, questão preliminar para tornar  
sem efeito a decisão homologatória do acordo de colaboração premiada do  
ex-governador Sérgio Cabral Filho não por descumprimento do acordo pelo 
delator,  mas pela existência  de vício formal intrínseco em sua celebração,  
porquanto sem a presença do Ministério Público, a Polícia não é parte que 
pode chancelar acordo e obter homologação judicial, especialmente naquelas 
hipóteses em que há desconformidade manifestada pelo Ministério Público”. 

Em tal panorama, a defesa do acusado asseverou que a delação de 
Sérgio  Cabral  integrou  a  narrativa  da  exordial  acusatória,  com  expressa 
menção aos relatos no ponto alusivo ao ora Peticionário.

Articulou que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal repercute no 
ato de cooperação, “especialmente os depoimentos prestados do delator no 
ajuste  de  colaboração,  cuja  própria  falta  de  credibilidade  foi  inclusive 
apontada  pela  Procuradoria-Geral  da  República  e  diversos  Ministros  que 
participaram do julgamento -,  que ficam igualmente invalidadas, de modo 
que sua utilização no processo é vedada nos termos do artigo 5º, inciso LVI,  
da Constituição Federal”.  

Postulou,  nessa  direção,  “a)  Remessa  dos  autos  à  Procuradoria-
Geral da República para que se manifeste quanto ao resultado do julgamento 
do  Agravo  Regimental  na  Petição  n.  8482  e  do  aproveitamento  da  prova  
obtida por meio de colaboração cuja homologação foi tornada sem efeito por 
esse Supremo Tribunal Federal e sua utilização na formulação da denúncia; 
(b) Independente de manifestação da Procuradoria-Geral da República, seja  
determinada por Vossa Excelência, como consequência do resultado daquele 
julgamento,  a  supressão  da  denúncia  de  qualquer  referência  às  provas  
obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho; (c) Seja assegurada 
vista  da  íntegra  dos  autos  da  Petição  n.  8360,  em  que  celebrada  a  
colaboração de Maria Clara Chuff Soares, para que a defesa possa aferir o  
impacto do resultado do julgamento do já mencionado Agravo Regimental na  
Petição  n.  8482  do  Pleno  na  homologação  daquelas  tratativas  feitas  
diretamente  com  a  Polícia  Federal;  (d)  Enquanto  não  concluídas  essas  
diligências, pede-se fique suspenso o prazo para apresentação da resposta 
preliminar pelo requerente”. 

Com  vista,  a  Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se  pelo 
prosseguimento  da  acusação  em  face  de  Dimas  Fabiano  Toledo,  por 
considerar  presentes vastos elementos informativos,  para além dos relatos 
ora  questionados,  não  se  opondo,  todavia,  ao  pleito  de  “supressão  da 
denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração de  
Sérgio  Cabral  Filho”  (e.Doc.  216),  do  que  resulta,  em  sua  análise,  na 
inutilização  das  transcrições  do  termo  de  depoimento  do  colaborador, 
expostas nas fls. 3.299/3.300 (sic). Ademais, opinou pela “liberação do acesso 
à defesa de Dimas Fabiano Toledo aos autos da Pet nº 8.360 apenas quanto  
aos elementos de prova já documentados e que digam respeito à pessoa do  
requerente”,  promove,  ainda,  a  juntada  de  novos  relatórios,  postulando  a 
reabertura de prazo aos acusados para manifestação.

Brevemente relatado. Decido.
2.  Preambularmente, para o desate do tema, é salutar destacar as 

premissas  expostas  nos  autos  quando  da  análise  de  agravo  regimental 
interposto por codenunciado.

Com efeito,  àquela ocasião enfatizei  a compreensão doutrinária no 
sentido de que a adoção de postura colaborativa insere-se no catálogo de 
estratégias aptas  a concretizar  o  exercício  da ampla defesa,  dispensando, 
bem por isso, o consentimento da acusação:

“Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os quais 
se  insere  a  colaboração  premiada,  ele  nada  mais  faz  do  que  exercer 
efetivamente o seu direito à ampla defesa (…). 

Ora, sabe-se que a ampla defesa não se realiza apenas com a tese 
de  negativa  de  autoria.  Há  casos  em  que  é  tida  como  estrategicamente 
correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma redução 
de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou substituição por 
pena  restritiva  de  direitos,  deixando,  inclusive,  de  apelar  da  sentença 
condenatória.” (FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134, grifei) 

Ainda na direção da admissão de colaboração unilateral, citei: 
“Todavia, se, em regra, não é possível a rescisão unilateral do acordo 

de  colaboração  premiada  pelo  órgão  que  o  ofereceu  ou  pelo  agente 
colaborador,  é  perfeitamente  possível  que  ocorra  a  delação  premiada 
unilateral e,  talvez,  essa  seja  a  cláusula  dourada  de  maior  proteção  às 
partes,  pois  trata-se  de  mecanismo  de  controle  de  poder  e  de  eventuais 
abusos na negativa de oferecimento do acordo ou na tentativa de rescisão 
unilateral.”  (SILVA,  Philipe  Benni  e;  LOPES JR,  Aury  Lopes  e  DA ROSA, 
Alexandre  Morais.  Paraquedas  dourado:  uma  cláusula  a  ser  inserida  nas 
colaborações  premiadas.  Revista  Magister  de  direito  penal  e  processual 
penal, v. 14, n. 84, p. 68-79, jun./jul 2018, grifei).

Nesse mesmo sentido:

“Premiar a delação pode, indiscutivelmente, passar pela celebração 
de um negócio jurídico processual entre o imputado e o Ministério Público, 
encaminhado à  homologação  judicial.  Mas não é esta  a única forma de 
premiá-la,  inclusive  na Lei  nº  12.850/13,  porquanto a cabeça do artigo 4º 
refere-se  a  ‘requerimento  das  partes’,  listando  os  resultados  a  serem 
alcançados para a concessão do benefício.  A menção, sem ressalvas, às 
‘partes’ revela a legitimidade do acusado para cooperar e ser premiado, 
em  razão  dos  frutos  obtidos  a  partir  desta,  independentemente  de 
qualquer aval do Parquet.” 

(SANTOS,  Marcos  Paulo  Dutra.  Colaboração  unilateral  premiada 
como consectário lógico das balizas constitucionais do devido processo legal 
brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, 
n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49, grifei)  

Ainda  nessa  direção,  na  sessão  de  julgamento  realizada  aos 
28.5.2019  (MS 35.693, de minha relatoria),  a Segunda Turma desta Corte 
reconheceu  a  distinção  entre  colaboração  bilateral  e  delação  unilateral, 
assentando-se, no voto condutor,  que  “independentemente da formalização 
de  ato  negocial,  persiste  a  possibilidade,  em tese,  de  adoção  de  postura 
colaborativa  e,  ainda  em  tese,  a  concessão  judicial  de  sanção  premial  
condizente com esse comportamento”.

Consequentemente, ao reverso dos demais meios de obtenção de 
prova,  como,  por  exemplo,  interceptação  telefônica  e  busca  e  apreensão, 
ambas  sujeitas  à cláusula  da  reserva  jurisdicional,  é  possível,  em tese,  a 
adoção  de  postura  colaborativa  sponte  propria,  ainda  que  dissociada  do 
contexto negocial.

Tratando-se assim a colaboração unilateral de estratégia relacionada 
à ampla defesa, resguarda-se ao Estado-Juiz, no momento da sentença, a 
aferição  da  eficácia  dessa  atividade  colaborativa,  assegurando-se  aos 
implicados a contraposição ao conteúdo incriminatório resultante das provas 
amealhadas a partir do ato de cooperação.

Importante reforçar, nessa linha, que a colaboração unilateral não se 
sujeita a prévio crivo homologatório, pois não há atividade negocial e, como 
corolário,  o  controle  judicial  se  perfaz  notadamente  sob  a  perspectiva  da 
avaliação da concreta eficácia da colaboração no momento da sentença.

De outra  perspectiva,  cumpre  assinalar  que  o desenvolvimento da 
atividade investigatória,  em geral, ocorre pela formulação de hipóteses que 
são  confirmadas  ou  excluídas  por  meio  da  colheita  de  elementos  que 
contribuam para o convencimento do titular da ação penal.

Já a colaboração premiada, potencialmente, reduz a margem de erro 
das hipóteses investigativas, direcionando a apuração para um caminho mais 
provável da adequada reconstrução histórica dos fatos objeto de investigação. 
É nesse sentido que a colaboração premiada tem o feitio de meio de obtenção 
de  prova,  e  não  de  meio  de  prova.  Nesse  viés,  como  já  pontuado 
anteriormente  nos  autos,  ao  menos  sob  a  óptica  da  esfera  jurídica  do 
delatado, a colaboração premiada bilateral e a delação unilateral produzem 
efeitos processuais análogos. 

No  caso  concreto,  citando  os  elementos  do  acervo  indiciário  que 
conduziu à formação da opinião conclusiva acerca do papel  exercido pelo 
denunciado  Dimas  Fabiano  Toledo na  dinâmica  dos  fatos  denunciados,  a 
Procuradoria-Geral  da  República  sustenta  a  incolumidade  da  hipótese 
acusatória  havida  na  denúncia.  Todavia,  assevera  não  se  opor  ao  pedido 
defensivo  de  “supressão  da  denúncia  de  qualquer  referência  às  provas  
obtidas a partir da colaboração de Sérgio Cabral Filho”, do que resultaria, em 
sua  análise,  a  inutilização  das  transcrições  do  termo  de  depoimento  do 
colaborador, expostas nas fls. 3.299/3.300 (sic).

Nada  obstante,  observo  que  na  última  folha  dos  volumes  físicos 
digitalizados  consta  a  paginação  1.855  (volume  7),  posteriormente,  estes 
autos  foram  convertidos  na  forma  eletrônica.  Nessa  quadra,  o  Ministério 
Público Federal deverá melhor esclarecer sobre quais documentos entende 
devam ser inutilizados.

Ao lado desse aspecto, depreendo, ainda, que o item IV.1.3 da peça 
acusatória contém ao menos 6 (seis) parágrafos nos quais há menções aos 
relatos extraídos do Anexo 18, do acordo entre a Polícia Federal  e Sérgio 
Cabral. Impende, pois, colher o posicionamento do Órgão Ministerial acerca 
desses excertos, assim como sobre a persistência do interesse na indicação 
de Sérgio Cabral no rol de testemunhas, ou não.  

Rememoro, ainda, que, durante a investigação, a autoridade policial 
determinou fossem juntados “os documentos produzidos durante o processo  
de colaboração de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO e que  
estejam relacionados ao presente caso, como (1) Relato do anexo 18;  (2)  
Termo  de  depoimento  do  caso,  bem  como  os  depoimentos  Histórico  
Introdutório e Relacionamento com AÉCIO NEVES; (3) Relatório de Polícia  
Judiciária  n.  98/2019,  além  da  (4)  mídia  encaminhada  com  o  ofício  n.  
819/2020 contendo os vídeos: abertura, anexo 1, anexo 15 e anexo 18 e a  
agenda de eventos” (fl. 1.098).

Todavia, na fase de notificação, as mídias e os documentos extraídos 
dos  autos  sigilosos  foram  autuados  na  forma de  apensos,  com o  acesso 
restrito aos denunciados. Assim, cumprirá à Procuradoria-Geral da República, 
em  coerência  com  a  afirmação  de  não  se  opor  ao  pedido  defensivo  de 
“supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da  
colaboração  de  Sérgio  Cabral  Filho”  (e.Doc.  216), pormenorizar  os 
documentos contidos nos anexos sigilosos devem ser  desentranhados dos 
autos. 

Prossigo a análise pela  pretensão  de acesso  à íntegra  do acordo 
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celebrado entre a Polícia Federal e a Colaboradora Maria Clara Chuff Soares, 
ao fazê-lo, rememoro o teor do despacho de notificação dos acusados.

Naquela ocasião, com base na Súmula Vinculante n. 14, reconheci 
ser  inconteste  o  direito  de  vista  e  acesso  pela  defesa  constituída  dos 
denunciados a termos de depoimento extraídos de acordo ainda sob regime 
sigiloso, quando integram o acervo probatório dos autos do inquérito, eis que, 
uma vez formalizada a proposta acusatória, no rito especial previsto na Lei 
8.038/90,  cessam  as  diligências  investigatórias  para  serem  ouvidos  os 
denunciados em resposta preliminar (art. 4º da Lei 8.038/90).  

Nessa conjuntura, determinei fossem desentranhados os termos de 
depoimento,  documentos  e  mídias  juntadas  a  este  inquérito  contendo  as 
informações extraídas de acordos de colaboração ainda sob o regime legal 
sigilo, cujo acesso estaria restrito às partes e aos seus advogados, na forma 
de apensos sigilosos. Pontue-se que tal decisão não foi impugnada, a tempo 
e modo, pela defesa dos investigados.

Consabido que o 7º, § 2º,  da Lei  12.850/2013, de modo expresso, 
disciplina o exercício do direito de defesa do sujeito incriminado, ao prever, no 
interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam 
respeito  ao  exercício  do  direito  de  defesa,  devidamente  precedido  de 
autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

Portanto, aos sujeitos denunciados já foi assegurada a possibilidade 
de insurgir-se contra a peça acusatória, quando lhes garanti acesso amplo às 
informações  ainda  sigilosas  devidamente  incorporadas  aos  autos  desta 
investigação, propiciando  aos  advogados  constituídos  vista  e  acesso  da 
totalidade dos anexos sigilosos adunados deste inquérito.

É  que,  nos  termos  do  enunciado  sumular  vinculante  n.  14  desta 
Corte,  o  sujeito  investigado  tem  direito  de  vista  à  íntegra  dos  elementos 
documentados nas apurações e que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa. Nesse sentido, citei decisões exaradas nesta Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL.  INQUÉRITO.  PEDIDO  DE  ACESSO  A 
TERMO  DO  ACORDO  DE  COLABORAÇÃO.  SIGILO  LEGAL.  LEI 
12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 
127.483/PR.  ACESSO GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO 
COLABORADOR.  AGRAVO  REGIMENTAL DESPROVIDO.  1.  O  Termo  de 
Colaboração  Premiada  revela  natureza  de  negócio  jurídico  processual, 
consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha 
decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, da Lei 12.850/2013). 
2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e 
Colaborador,  não  é  alcançado  pela  regra  de  que  ao  defensor  deve  ser 
garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício 
da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, porquanto negócio 
jurídico  processual  personalíssimo,  não  admite  impugnação  de  terceiros, 
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do 
HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. 
(a)  In  casu,  o  agravante  se  insurge  contra  o  indeferimento  do  pedido  de 
acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira 
Romano. (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito 
subjetivo  de  impugnar  eventual  ilegalidade  das  cláusulas  pactuadas,  não 
encontra  ressonância  na  Lei  12.850/2013,  tampouco  na  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  sobre  o  tema.  (c)  O  Termo  do  Acordo  de 
Colaboração permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de 
recebimento da  denúncia,  ocasião em que  sua juntada  aos autos  assume 
relevância,  unicamente  para  o  fim  de  verificar-se  a  efetividade  da 
Colaboração,  em  cotejo  com  as  obrigações  assumidas  pelo  Colaborador 
perante o   Parquet  . (d) Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa 
do Agravante pleno acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do 
acordo  de  colaboração  premiada,  notadamente  os  depoimentos  do 
colaborador, devidamente submetidos ao contraditório prévio a ser exercido 
mesmo antes de eventual decisão de recebimento da denúncia, para fins de 
resposta à acusação. 5.  Ex positis, ausente direito subjetivo do delatado de 
obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à 
eventual  decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo 
regimental (INQ 4.619 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25.9.2018).

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO.  PENAL. 
PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO  PELO  TERCEIRO  DELATADO.  DIREITO  GARANTIDO 
PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
PROVIDO  PARA  JULGAR  A  RECLAMAÇÃO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. I.  É assegurado ao defensor, no interesse do representado, 
amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados 
os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). 
II -  O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve 
ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14,  [..] caso estejam presentes 
dois  requisitos.  Um,  positivo:  o  ato  de  colaboração  deve  apontar  a 
responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, 
Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração 
não deve  referir-se  à  diligência  em  andamento  (Rcl  24.116/SP,  Rel.  Min. 
Gilmar Mendes). III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, 
poderá ter acesso a todos os elementos de prova  documentados nos autos 
dos acordos de colaboração incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos 
de  colaboração  de  corréus  para confrontá-los,  mas não para impugnar os 
termos dos acordos propriamente ditos (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias 
Toffoli;  grifei).  Precedentes.  IV  Agravo  regimental  provido  para  julgar  a 

reclamação parcialmente procedente (RCL 30.742, Segunda Turma, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4.5.2020, grifei).

De outro lanço, relativamente  a terceiros, pontuei que as mudanças 
advindas  pela  edição  da  Lei  13.964/2019  vieram  a  alterar,  de  modo 
substancial,  o  contexto  normativo  subjacente  ao  debate  sobre  o  momento 
adequado de se conferir publicidade mais ampla à íntegra dos depoimentos, 
anexos e demais atos de colaboração.

Com efeito, a disciplina contida no art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, 
com a nova redação, estipula que  “O acordo de colaboração premiada e os 
depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da 
denúncia ou da queixa-crime,  sendo vedado ao magistrado decidir por sua  
publicidade em qualquer hipótese”. 

Ressuma da nova dicção do preceito legal norma mandamental de 
imposição do sigilo externo do acordo e dos seus termos de depoimento, até o 
recebimento da  denúncia  ofertada  pelo  órgão  acusatório,  a  esvaziar  os 
questionamentos em torno da fase mais adequada à publicidade abrangente 
dos atos de colaboração.

Todavia,  o  denunciado  Dimas  Fabiano  Toledo alega  interesse 
superveniente a justificar acesso integral aos autos do acordo de colaboração 
premiada  de Maria  Clara  Chuff  Soares “para  que  a  defesa  possa  aferir  o  
impacto do resultado do julgamento do já mencionado Agravo Regimental na  
Petição  n.  8482  do  Pleno  na  homologação  daquelas  tratativas  feitas  
diretamente com a Polícia Federal” (e.Doc.205).

Nesse  panorama,  entendo  possível  o  acesso  à  decisão 
homologatória e à manifestação favorável exarada pela Procuradoria-Geral da 
República, de modo a viabilizar a aferição da higidez do compartilhamento das 
peças extraídas daqueles autos com aquele inquérito, conforme decidido aos 
13.12.2021, nos autos do acordo. 

3. Ante o exposto, relativamente ao pedido formulado pela defesa de 
Dimas Toledo Fabiano sobre  a repercussão neste  inquérito  dos efeitos  do 
julgamento de agravo regimental na PET 8.482,  determino a renovação de 
vista à Procuradoria-Geral  da República para que esclareça, com o devido 
pormenor,  o  seu  posicionamento  de  não  se  opor  ao  pedido  defensivo  de 
“supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da  
colaboração  de  Sérgio  Cabral  Filho”.  Ou seja,  deverá  ser  indicada  a  sua 
percepção sobre quais as peças a serem desentranhadas dos autos e dos 
apensos sigilosos. Prazo: 5 (cinco) dias.

Colha-se, no mesmo lapso, a manifestação ministerial à luz do item 
IV.1.3 da peça acusatória, que contém ao menos 6 (seis) parágrafos nos quais 
há menções aos relatos extraídos do Anexo 18,  do acordo entre  a Polícia 
Federal e Sérgio Cabral, bem como acerca da persistência do interesse na 
manutenção de Sérgio Cabral no rol das testemunhas.

No  mais,  consentâneo  com  a  certidão  emitida  pela  Secretaria 
Judiciária (e.Doc.226), pontuo que já houve a juntada aos autos, na forma de 
apenso  sigiloso  com  acesso  restrito  à PGR,  aos  denunciados  e  a  seus 
procuradores, de  cópias  da  decisão  homologatória  do  acordo  celebrado 
Maria Clara Chuff Soares, assim como da manifestação do Ministério Público 
Federal  favorável  à  homologação  (fls.  1.065-1068  e  1.069.1.072  daqueles 
autos), em que opinou pelo “atendimento dos requisitos legais de validade” (fl. 
1.068 daqueles autos).

Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República da íntegra dos autos, 
inclusive  das mídias e dos  apensos sigilosos  acautelados na  Gerência  de 
Processos Originários Criminais.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator - Documento assinado digitalmente

INQUÉRITO 4.832 (590)
ORIGEM : 4832 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AUT. POL. : POLÍCIA FEDERAL
INVEST.(A/S) : JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: 
1. Trata-se de investigação relativa a fatos delituosos sobressalentes 

ao objeto de investigação sob a minha relatoria (INQ 4.215), quando, a pedido 
da  PGR,  determinei  a  abertura  de  inquérito  em  face  de  José  Renan 
Vasconcelos Calheiros para apurar os crimes do art. 317 do Código Penal e 
do art. 1º da Lei 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo o Estaleiro Rio 
Tietê, em autos a serem instruídos com a cópia do citado inquérito e de seus 
respectivos anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva anotação (PET 
8.488). 

Por meio do ofício adunado à fl. 598 (e.Doc.44), a Autoridade Policial 
solicita dilação de prazo para a continuidade da investigação, com o fim de 
analisar os documentos cujo compartilhamento ora é postulado, assim como 
realizar as oitivas de Mauro de Morais e José Renan Vasconcelos Calheiros.

Requer,  ainda,  “autorização  para  o  compartilhamento  integral  e  
eletrônico  dos  autos  da  Ação  Penal  nº  5009558-44.2019.4.04.7000,  bem 
como todos os procedimentos a ela correlatados e encaminhados ao juízo da  
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12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Esclarece 
que a diligência reclama a expedição de ofício por esta relatoria àquele Juízo, 
para o fim de viabilizar seja “deferido o acesso ao Pje à autoridade solicitante,  
Lorena Lima Nascimento” (lorena.lln@pf.gov.br).

Instada nos termos do art. 230-C do RISTF, a Procuradoria-Geral da 
República  posiciona-se  pela  complementação  do  acervo  indiciário,  nos 
moldes propostos pela  Polícia  Judiciária,  por  considerar  existentes  fatos  a 
serem  elucidados  e  diligências  indispensáveis  à  conclusão  do  inquérito 
(e.Doc.31).   Contudo,  ressalva que a pretende implementar  a  colheita  das 
declarações do Senador  José Renan Vasconcelos Calheiros diretamente no 
âmbito  do  Ministério  Público  Federal,  de  forma  presencial  ou  mediante 
sistema de videoconferência,  a ser  levada a efeito  como última diligência,  
postulando autorização para tanto.

Brevemente relatado. Decido.
2. Como adiantado, analisando a representação por prorrogação de 

prazo  formulada  pela  Polícia  Federal,  a  Procuradoria-Geral  da  República 
ressalva a oitiva do investigado detentor de foro por prerrogativa de função no 
Supremo Tribunal Federal, o Senador da República José Renan Vasconcelos 
Calheiros, pois pretende realizá-la diretamente.

Principio  anotando que o Ministério Público Federal  não apresenta 
justificativas para o pleito de “autorização para a colheita das declarações do  
Senador RENAN CALHEIROS diretamente pelo Ministério Público Federal, de 
modo presencial ou por sistema de videoconferência na Procuradoria-Geral 
da República, a ser realizada como última diligência” (e.Doc.49).  

Nada obstante, em consonância com o disposto no art. 230-C, caput, 
do RISTF, é a autoridade policial quem detém atribuição para executar os atos 
de investigação, “efetuando as inquirições e realizando as demais diligências 
necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa”,  
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Já o art. 230, § 1º, do RISTF disciplina que o Procurador-Geral da 
República  e  a  Polícia  Judiciária  possuem  legitimidade  para  requerer ao 
Ministro  Relator  fundamentadamente  a  prorrogação  de  prazo,  desde  que 
indiquem as diligências faltantes.  

Tradicionalmente, em inquéritos originários em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal,  as diligências são executadas pela autoridade policial,  ao 
passo  que  a  supervisão  judicial  cinge-se  à  análise  do  requerimento  de 
abertura da investigação, das prorrogações de prazo, assim como à gestão e 
ao controle deste. Por certo, as medidas cautelares que demandam reserva 
de jurisdição desafiam igual exame do Ministro Relator, a partir da iniciativa 
dos órgãos da persecução. 

À míngua da apresentação de justificativa pelo Órgão Ministerial, a 
princípio,  não  se  concebe  qualquer  prejuízo  à  inquirição  do  parlamentar 
investigado na ambiência policial.

Aliás, esse aspecto vem salientado pelo autor Daniel Marchionatti, ao 
discorrer sore a investigação preliminar nos Tribunais: 

De modo geral, no STF e no STJ, as diligências são realizadas pela 
Corregedoria-Geral da Polícia Federal após serem determinadas pelo relator, 
uma vez requeridas pelo Ministério Público ou representadas pelo delegado 
Mesmo  diligências  não  invasivas,  como  inquirição  de  testemunhas  são 
formalmente determinadas pelo magistrado.

No STJ, alguns Ministros vão além. Adotam por prática conduzir os 
inquéritos no modelo da investigação interna corporis. Nesses casos, a polícia 
só realiza atos de instrução do inquérito por ordem expressa do relator. As 
inquirições,  especialmente  os  interrogatórios,  são  realizadas  pelo  próprio 
gabinete  do  relator,  normalmente  presididas  pelo  Magistrado  Instrutor 
convocado.

Percebo dois pontos críticos quanto à adoção de papel ativo pelos 
julgadores. 

(...)
O  segundo  ponto  –  nem  sempre  mencionado,  mas  não  menos 

importante – é que a investigação é uma atividade profissional. Embora regida 
pelo  Direito,  é  cheia  de  meandros  que  não  fazem parte  da  expertise  dos 
magistrados. A instrução criminal em juízo tem foco na confirmação dos fatos 
narrados  na  petição  inicial,  não  na  apuração  em  si.  Mesmo  a  instituição 
Ministério Público, imbuída de poderes de investigação, tem poucos membros 
especializados na tarefa. Treinados para a investigação são os policiais.  A 
polícia  conta  com  equipes  especializadas  para  as  diversas  tarefas  que  a 
apuração de delitos envolve. O risco de perda da qualidade investigativa é 
evidente (Processo Penal contra Autoridades, Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 189-190) 

Do atual panorama fático que emerge dos elementos de convicção 
assomados  neste  inquérito,  depreendo  que  a  autoridade  policial  e  a 
Procuradoria-Geral da República convergem em indicar a oitiva do Senador 
José  Renan  Vasconcellos  Calheiros  como  providência  remanescente 
adequada para o desfecho conclusivo. 

Registro, por pertinente, que essa fase preambular não traduz, nem 
de  longe,  alcance  maior  do  que  seus  próprios  limites,  muito  distantes  da 
imputação de culpa. Em tal dinâmica, à guisa de maior esclarecimento dos 
fatos  delituosos  que  são  preliminarmente  imputados,  o  inquérito  tem  por 
finalidade  sanar  dúvidas  e  não  assentar,  desde  logo,  qualquer  juízo 
peremptório.

No caso em exame, não tenho por suficientemente demonstrado ou 
esclarecido o motivo pelo qual a Procuradoria-Geral da República quer ouvir 
um dos  investigados  diretamente,  nada  lhe  impedindo  de  realizar  gestões 

para o detido acompanhamento das diligências deferidas por este Relator e 
implementadas pela Polícia Federal. 

Estando,  pois,  a  representação da autoridade  policial  devidamente 
fundamentada  em  linha  apuratória  remanescente,  o  pedido  vocaciona 
deferimento.

3. À luz do exposto, i) defiro à Polícia Federal dilação de prazo para 
a realização das diligências necessárias ao desfecho conclusivo da hipótese 
criminal;  e  ii) indefiro  o  pedido  de  autorização  para  a  colheita  das 
declarações  do  Senador  RENAN CALHEIROS diretamente  pelo  Ministério  
Público Federal, de modo presencial ou por sistema de videoconferência na  
Procuradoria-Geral  da  República,  a  ser  realizada  como  última  diligência” 
(e.Doc.49). 

 Oficie-se, por malote digital ou e-mail, ao Juízo da 12ª Vara Criminal 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, com cópias deste despacho e da fl. 
598,  a  quem  solicito  o  compartilhamento  com  este  inquérito  das  provas 
obtidas na Ação Penal nº 5009558-44.2019.4.04.7000 e nos procedimentos a 
ela correlatados, se possível, mediante a concessão de acesso à autoridade 
policial solicitante, responsável por conduzir as diligências nestes autos (INQ 
4.832), a Exma. Sra. Delegada de Polícia Federal Lorena Lima Nascimento 
(lorena.lln@pf.gov.br).

Feito  isso,  proceda-se à remessa  dos  autos  à  Polícia  Federal,  a 
quem  ordeno  que  execute  os  atos  de  investigação  no  prazo  de  até  60 
(sessenta) dias, findo o qual os autos deverão ser restituídos a esse gabinete, 
com peça informativa minudente.

Cumpram-se  essas  determinações  com  a  máxima  brevidade,  de 
modo  que  a  expedição  do  ofício  e  a  intimação  da  PGR  não  obstem  a 
incontinente disponibilização dos autos eletrônicos à autoridade policial. 

Oficie-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

INQUÉRITO 4.874 (591)
ORIGEM : 4874 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AUT. POL. : POLÍCIA FEDERAL
ADV.(A/S) : MARCOS ANTONIO LISBOA DA CONCEICAO (409267/

SP)
ADV.(A/S) : MILENA RAMOS CAMARA DE GODOY (35945/DF)

  DECISÃO 
Trata-se de solicitação, formulada pela autoridade policial que preside 

o  IPL  2021.0017297,  de  compartilhamento  de  eventuais  elementos 
disponíveis nos autos deste Inq. 4.874/DF que possam corroborar ou afastar 
as  hipóteses investigativas aventadas  no  referido Inquérito  Policial  Federal 
(eDoc. 212, fls. 7-10).

É o breve relato. Decido.
É  pacífico  o  entendimento  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL 

quanto  à  possibilidade  de  compartilhamento  de  elementos  informativos 
colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento 
criminal  (HC  102041,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  j. 
20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 
3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. 
Min.  EDSON  FACHIN,  Segunda  Turma,  30.10.2018;  PET 7137,  Rel.  Min. 
EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).

Neste caso, segundo noticia a Polícia Federal, as diligências contidas 
no IPL 2021.0017297,  ainda em andamento, indicam a associação estável 
entre JAIR RENAN VALLE BOLSONARO e ALLAN GUSTAVO LUCENA DO 
NORTE,  “no  recebimento  de  vantagens  de  empresários  com  interesses,  
vínculos  e  contratos  com a  Administração  Pública  Federal  e  Distrital  sem 
aparente  contraprestação  justificável  dos  atos  de  graciosidade”.  Segundo 
aponta  a  PF,  “o  núcleo  empresarial  apresenta  cerne  em  conglomerado 
minerário/agropecuário, empresa de publicidade e outros empresários”. 

Além  disso,  nos  termos  da  Informação  Policial  nº  0002/2021, 
“observou-se  que  o  OSWALDO  EUSTÁQUIO  conversou  com  um  contato  
salvo em sua agenda como ‘Allan Lucena Stf’”. 

Assim,  reputa-se  pertinente  o  compartilhamento  das  informações 
contidas  nestes  autos  com o  IPL 2021.0017297,  notadamente  no  que  diz 
respeito  às  informações  relacionadas  a  Oswaldo  Eustáquio  e  Luís  Felipe 
Belmonte que possam se relacionar com o objeto da investigação conduzida 
no referido IPL.

Diante  do  exposto,  DETERMINO o  compartilhamento  tão  somente 
dos  elementos  de  prova  relacionados  a  Oswaldo  Eustáquio  e  Luís  Felipe 
Belmonte, constantes dos autos deste Inq. 4.874/DF, com os autos do IPL 
2021.0017297.

Deverá a Delegada de Polícia  Federal  responsável  pela  condução 
deste Inquérito fornecer o material pertinente à autoridade policial que preside 
o IPL 2021.0017297, com a devida comunicação a esta CORTE.

Cumpra-se.
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Intime-se.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

INQUÉRITO 4.874 (592)
ORIGEM : 4874 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AUT. POL. : POLÍCIA FEDERAL
ADV.(A/S) : MARCOS ANTONIO LISBOA DA CONCEICAO (409267/

SP)
ADV.(A/S) : MILENA RAMOS CAMARA DE GODOY (35945/DF)

  DECISÃO
Trata-se  de  requerimentos  formulados  por  ANTÔNIO  RIBEIRO 

ALBUQUERQUE  e  outros,  todos  parlamentares  regularmente  filiados  ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Através da primeira manifestação juntada aos autos (Petição STF nº 
109.441/2021), protocolada em 16/11/2021 (eDoc. 176 – anexo:  eDoc. 177), 
os  requerentes  alegam  que,  muito  embora  tenha  sido  determinada  a 
suspensão  de  ROBERTO  JEFFERSON  MOTEIRO  FRANCISCO  da 
Presidência  do  PTB  pelo  prazo  inicial  de  180  (cento  e  oitenta)  dias, 
demonstrou-se,  no  requerimento  anterior,  a  existência  de  elementos 
reveladores de  “eventual  ilegal  e  indevida  utilização de  recursos do  fundo 
partidário, o que, na verdade, por si só, justifica o afastamento também de 
todos os demais integrantes da Comissão Executiva Nacional e do Diretório  
Nacional, diante de sua omissão, à falta de qualquer intervenção para coibir  
ou censurar os atos ilícitos praticados pela sua Presidência, nos termos do  
art. 87 do Estatuto do PTB” (eDoc. 176, fl. 1).

Em  síntese,  reforçando  os  argumentos  da  anterior  manifestação, 
pontuam que (a)  a então vice-Presidente e atual Presidente em exercício do 
Partido, Sra. GRACIELA NIENOV, vem proferindo manifestações de ódio e 
que  veiculam  conteúdo  de  subversão  à  ordem  e  incentivo  à  quebra  da 
normalidade institucional e democrática, extrapolando os limites da liberdade 
de expressão, na medida em que prestigiam a desinformação, além de atacar 
frontalmente e expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e 
o  Estado  de  Direito,  além  de  grupos  de  imprensa;  (b)  há  indícios  de 
irregularidades  com  a  administração  do  Fundo  Especial  de  Assistência 
Financeira  aos Partidos Políticos,  citando,  neste ponto,  trechos de matéria 
jornalística veiculada pela Revista Istoé, de 15/10/2021 (eDoc. 177); e  (c)  o 
grupo político que compõe a Comissão Nacional e o Diretório Nacional do 
Partido  se  mantém  omisso,  mesmo  diante  das  inúmeras  irregularidades 
citadas, deixando de intervir  na forma de seu dever previsto no art.  87 do 
Estatuto do PTB.

Ponderam  que,  diante  do  atual  contexto,  inexiste  qualquer 
possibilidade para a correção das ilegalidades pela via interna corporis, motivo 
pelo qual a atuação da Justiça se faz necessária

Pleiteiam,  ao  final, “o  afastamento  do  grupo  político  integrante  da 
Comissão  Executiva  Nacional  e  do  Diretório  Nacional,  com  a  necessária  
nomeação  da  Comissão  Executiva  Nacional  Provisória,  até  que  seja  
convocada Convenção Nacional para eleição de novo Diretório Nacional, para  
que seja eleito, então, seu novo órgão executivo, nos termos do art. 69 do 
Estatuto do PTB” (eDoc. 176, fl. 6).

Na  segunda  manifestação  juntada  aos  autos  (Petição  STF  nº 
111.565/2021), protocolada em 23/11/2021 (eDoc. 193 – anexo:  eDoc. 194), 
os requerentes informam que, na data de 18/11/2021, tomaram ciência  “de 
publicação de suposta Convenção convocada pela Presidente em exercício a 
ser  realizada em 30 de novembro de 2021,  às 11h, para eleição de novo  
Diretório  Nacional e Comissão Executiva Nacional,  dentre outras matérias”  
(eDoc. 193, fl. 1).

Argumentam  que  “mais  que  a  omissão  na  adoção  das  medidas 
estatutárias  necessárias  para  responsabilização  ético-disciplinar  do  
presidente  afastado,  o  referido  grupo  político  integrante  da  Comissão 
Executiva  e  do Diretório  Nacional  assume,  com a convocação  da referida 
convenção para o próximo dia 30 de novembro de 2021, como sendo, agora,  
também de sua própria  responsabilidade, os graves fatos antes noticiados  
pelos manifestantes e dos demais objeto do presente inquérito” (eDoc. 193, fl. 
3).

Acrescentam que, utilizando-se da máquina partidária, inclusive com 
os  recursos  oriundos  do  Fundo  Partidário,  com  o  único  intuito  de  se 
perpetuarem  no  poder,  os  atuais  integrantes  dos  órgãos  acima  citados 
mantiveram-se omissos em relação às decisões pessoais  do ex-presidente 
ROBERTO  JEFFERSON  MONTEIRO  FRANCISCO  que,  de  dezembro  de 
2020 até os dias atuais, destituiu mais de 14 (quatorze) Comissões Executivas 
estaduais do Partido.

Assim sendo, reiteram o pedido anterior e afirmam que a destituição 
ilegal  desses  órgãos  estaduais  prejudicam  a  legalidade  da  Convenção 
Nacional marcada para o dia 30/11/2021, motivo pelo qual pugnam por sua 
suspensão, “sob pena venham os referidos dirigentes sufragar os atos ilícitos  

anteriormente praticados e denunciados no requerimento protocolado pelos 
parlamentares” (eDoc. 193, fl. 5).

O Diretório Nacional do PTB se manifestou contrariamente a ambos 
os requerimentos formulados pelos parlamentares requerentes, pleiteando a 
rejeição das peças que os veiculam e pelo desentranhamento deles, de modo 
a evitar tumulto processual.

Em relação ao primeiro requerimento, o Diretório Nacional reputa a 
existência  de  carta  de  apoio  aos  seus  membros  eleitos,  formulada  por 
integrantes de diversos órgãos do partido, além de defender a impossibilidade 
jurídica  das  pretensões  dos  requerentes,  assim  como  a  sua  ausência  de 
representatividade  interna  partidária  (eDoc.  180  –  anexos  aos  eDocs. 
181/189). 

Registram, para tanto, que (a) os requerentes não detêm legitimidade 
para  pleitear  em  sede  de  inquérito  criminal,  na  medida  em  que  não 
representam o Ministério Público Federal, em especial perante o STF;  (b)  a 
atual presidente interina, assim como os membros da Comissão Executiva e 
do Diretório Nacional não são pessoas investigadas no presente Inquérito; (c) 
ainda que desaprovadas as contas prestadas pelo Partido, não há atribuição 
de responsabilidade subjetiva pessoal civil e/ou criminal aos ordenadores de 
despesa;   (d)  não  figuram como  ordenadores  das  despesas  suscitadas  a 
presidente  interina  e  os  membros  da  Comissão  Executiva  e  do  Diretório 
Nacional do PTB; (e) o art. 87 do Estatuto do PTB não prevê intervenção no 
Diretório  Nacional  e,  ainda  que  se  entendesse  viável,  os  requerentes  não 
representam  o quórum de 2/3 necessário para tal medida;  (f)  o art. 91 do 
mesmo Estatuto prevê a possibilidade de intervenção desde que precedida de 
parecer do Conselho de Ética e Disciplina Partidária e do Conselho Fiscal, se 
o fato que lhe deu causa for relativo à matéria financeira ou contábil, sendo 
que o Conselho Fiscal da agremiação já teria se manifestado contrariamente 
ao pleito dos requerentes, além de inexistir representação perante o Conselho 
de Ética e Disciplina Partidária contra os membros acima indicados; e  (g)  a 
Comissão  Executiva  Nacional  convocou  convenção  para  antecipar  o 
vencimento dos mandatos e colocar em votação novas eleições internas “para 
as quais o bando vindicante pode vir a se candidatar mediante inscrição de  
chapa, o que ocorrerá no dia 30.11.2021, fato que ratifica o esvaziamento da 
aventureira peça processual”. 

Relativamente ao segundo requerimento, o Diretório Nacional afirma 
que “o que move o bando requerente é mais nefasta ambição” (eDoc. 196 – 
anexos:  eDocs.  197/199).  Defende,  em  síntese,  que  (a)  o  pedido  de 
licenciamento  do  ex-presidente  ROBERTO  JEFFERSON,  conforme 
demonstra a documentação correlata,  foi  por ele próprio  formulado um dia 
antes do protocolo da petição dos requerentes pleitando a sua suspensão da 
função pública; (b) o pedido de convocação para novas eleições, em verdade, 
apenas ratifica a  “inexistência de mínima representatividade interna de seus 
integrantes,  os  quais,  ao  invés  de  inscreverem  uma  chapa  de  oposição, 
buscam se amparar na inequívoca animosidade existente entre a pessoa do 
presidente licenciado e esse Ministro relator, para adquirirem um partido para 
chamar  de  seu”; e  (c)  a suposta  destituição  de  órgãos  partidários  sem a 
observância  de  princípios  constitucionais  não  passa  de  uma  mentira  dos 
requerentes, de modo a revelar “a fragilidade típica dos canalhas”.

Com vista dos autos (eDoc. 191), a Procuradoria-Geral da República 
(PGR),  sob  o  argumento  central  de  não  ser  esta  CORTE  SUPREMA 
competente para apreciar as matérias ora trazidas a exame, manifestou-se 
pelo  não  conhecimento  das  petições  que  veiculam  as  pretensões  dos 
requerentes e as respectivas impugnações do Diretório Nacional do PTB, com 
o consequente desentranhamento dos autos, para evitar tumulto processual 
(eDoc. 206).

É o relatório. DECIDO.
Conforme  relatado,  as  pretensões  em  análise  decorrem,  em 

essência,  da  decisão  por  mim  proferida  nestes  autos,  através  da  qual 
determinei  a  suspensão  de  ROBERTO  JEFFERSON  MONTEIRO 
FRANCISCO do exercício da função de Presidente do PTB pelo prazo inicial 
de 180 (cento e oitenta) dias (DJe de 11/11/2021).

Na ocasião, existindo a pertinência e a possibilidade legal de fixação 
da medida penal cautelar  em relação ao investigado, decidi na forma que 
segue:

“[...]  Nos  termos  previstos  pelo  Código  de  Processo  Penal,  será 
possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que 
observados  os  critérios  constantes  do  art.  282,  que  são:  ‘necessidade’ 
(necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 
criminal  e,  nos  casos  expressamente  previstos,  para  evitar  a  prática  de 
infrações penais) e ‘adequação’ (adequação da medida à gravidade do crime, 
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).

Na  presente  hipótese,  os  requisitos  estão  presentes,  havendo 
necessidade de  se  impor  medida  cautelar  consistente  na  suspensão  do 
exercício da Presidência de partido político por Roberto Jefferson Monteiro 
Francisco,  pois  a  documentação juntada aos autos,  indica a utilização de 
parte  do  montante  devido  ao  fundo  partidário  do  PTB  para  financiar, 
indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas 
e à própria  Democracia  por  meio de postagens no perfil  oficial  do partido 
político nas redes sociais e em seu perfil pessoal, repita-se, na condição de 
Presidente de agremiação política.

Tais fatos, à luz da própria denúncia ofertada pela PGR, demonstram 
as diversas ocasiões nas quais  ROBERTO JEFFERSON teria  publicado e 
proferido manifestações propagando ódio, subversão da ordem democrática e 
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incentivo ao descrédito e desrespeito às instituições públicas, sendo, portanto 
razoável que, nesse momento processual, onde sua manutenção no exercício 
do  respectivo  cargo  poderia  dificultar  a  colheita  de  provas  e  obstruir  a 
instrução criminal, direta ou indiretamente por meio da destruição de provas e 
de intimidação a outros prestadores de serviço e/ou integrantes do PTB, se 
determine a suspensão do exercício da função pública do denunciado pelo 
prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias. 

Não bastasse isso, a presente medida é necessária – conforme já 
destacado – para fazer cessar a utilização de dinheiro público na continuidade 
da prática de atividades ilícitas por ROBERTO JEFFERSON, a exemplo do 
que  ocorreu  mesmo  após  a  sua  custódia  preventiva,  como  notoriamente 
noticiado.”

Trata-se, portanto, de medida prevista no Código de Processo Penal 
(CPP) e que, dada a sua natureza, pode ser fixadas única e exclusivamente 
em relação a pessoas investigadas/acusadas no âmbito do processo criminal, 
isto é, que já estão sendo investigadas por instrumento investigativo criminal 
formal ou que já respondem a processo penal.

Tanto é assim que a redação do art. 282, I, do CPP, é expressa no 
sentido do dever de observância da medida como necessária para a aplicação 
da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal.

No que diz respeito a pessoas que não estão sendo investigadas 
por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diferentemente do ex-Presidente 
do PTB, ROBERTO JEFFERSON, a medida pleiteada pelos requerentes não 
merece prosperar, pois não tem o condão de refletir, ainda que indiretamente, 
no caso em apuração na presente investigação.

Diante  do exposto,  INDEFIRO os requerimentos e DETERMINO o 
encaminhamento de cópia das Petições STF nºs 109.441/2021, 110.911/2021, 
111.565/2021, 111.979/2021 e 115.734/2021 à Corregedoria-Geral da Justiça 
Eleitoral para a adoção das providências cabíveis.

Publique-se.
Cumpra-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

MANDADO DE INJUNÇÃO 7.378 (593)
ORIGEM : 7378 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
IMPTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES - CONTAG

ADV.(A/S) : GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR (A1056/AM, 
28669/CE, 62036A/GO, 13298-A/MA, 21394-A/MS, 
20864-A/PA, 22991-A/PB, 02058/PE, 8806/RO, 543-
A/RR) E OUTRO(A/S)

IMPDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
IMPDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. TRABALHADORES RURAIS EM REGIME DE ECONOMIA 
FAMILIAR.  SEGURADOS ESPECIAIS DO RGPS.  SEGURO-DESEMPREGO.  ISONOMIA COM 
PESCADORES ARTESANAIS.  MARGEM DE CONFORMAÇÃO QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
ATRIBUI AO LEGISLADOR ORDINÁRIO.  ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE AO 
JULGAMENTO DO ARE  Nº 787379,  PARADIGMA DO TEMA Nº 701  DA REPERCUSSÃO GERAL 
(“POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO,  AOS TRABALHADORES RURAIS,  DO SEGURO-DESEMPREGO  
CONCEDIDO AOS PESCADORES ARTESANAIS PELA LEI FEDERAL 10.779/2003”). INEXISTÊNCIA DE 
DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR NOS MOLDES VINDICADOS PELA IMPETRANTE.  INICIAL 
INDEFERIDA.

Vistos etc.
1. Confederação Nacional  dos Trabalhadores Rurais  Agricultores e 

Agricultoras  Familiares  -  CONTAG  impetra  mandado  de  injunção  coletivo 
contra o Congresso Nacional e o Presidente da República, autoridades que, 
segundo a ótica defendida na inicial da impetração, seriam responsáveis por 
lacuna  regulamentadora  impeditiva  da  fruição  do  direito  ao  seguro-
desemprego, assegurado no art. 201, III, da Magna Carta, por trabalhadores 
rurais agricultores familiares, substituídos da impetrante.

2. No  intuito  de  evidenciar  o  descumprimento,  pelas  autoridades 
impetradas,  de  dever  constitucional  de  legislar,  suscetível  de  viabilizar  a 
buscada  concessão  da  ordem  injuncional  coletiva,  a  impetrante  tece 
considerações sobre: i) a necessidade de resguardar a isonomia entre duas 
categorias de segurados especiais, os pescadores artesanais, em relação aos 
quais  há  legislação  a  amparar  o  pagamento  de  seguro-defeso,  e  os 
agricultores familiares, no tocante aos quais não há previsão de benefício de 
natureza  semelhante;  ii)  a  insuficiência  do  benefício  denominado garantia-
safra; e iii) a existência de fonte de custeio. Consigna (exordial, fls. 19-20):

“No caso sob análise, verifica-se que inexiste lei que regulamenta o 
seguro-desemprego do trabalhador rural  (Segurado Especial),  como há em 
relação ao seu semelhante pescador artesanal. Assim, diante dessa lacuna, é 
imperiosa a concessão de mandado de injunção para correção desse ilícito 

constitucional.  Para  tanto,  alguns  requisitos  são  necessários  para  sua 
procedência: mora legislativa; relação de causalidade; interesse jurídico; 

Quanto à mora, percebe-se que já faz 26 anos da promulgação da 
Constituição  e ainda  perdura a omissão em relação a esse tema.  Mesmo 
contando-se da edição da EC nº. 20/98, já decorreram mais de 16 anos. Todo 
esse tempo é mais do que razoável para a devida e suficiente disciplina do 
art. 201, III, da CF/88; 

Ademais, como dito, há projetos de lei junto ao Congresso Nacional 
para  a  regulamentação,  mas  que  até  hoje  ainda  permanecem  sem 
deliberação.  Nesse  ponto,  registre-se  que  a  inertia  deliberandi (inércia  na 
deliberação sobre projeto de lei que visa regulamentar norma constitucional 
de eficácia limitada) que o STF não aceitava como fundamento para o MI, 
visto que o projeto de lei já estava tramitando, após o MI 361 passou a ser 
considerada  para  efeitos  de  cabimento  do  Mandado  de  Injunção,  de  seu 
processamento e julgamento. Nesse sentido, a partir de então, não basta para 
descaracterizar  a  inércia  à  mera  apresentação  do  projeto  de  lei,  sendo 
necessária a sua devida deliberação; 

No  que  concerne  ao  interesse,  dos  documentos  juntos  à  inicial 
vislumbra-se ter o impetrante, como substituto processual da categoria rural 
profissional representada, interesse jurídico- processual, haja vista os filiados 
terem demandado a concessão do benefício do seguro-desemprego, inclusive 
junto à Justiça Federal (1º e 2º graus), de onde não obtiveram provimento 
favorável,  em  face  de  impedimentos  como  a  violação  ao  postulado  da 
‘legalidade’,  ‘separação  dos  poderes’  e  ‘remédio  processual  inadequado’. 
Outrossim,  de mencionados documentos,  também se vislumbra serem, em 
princípio, pessoas que ostentam a qualidade de segurado especial, a par de 
inscrição junto ao INSS, como tal; 

No relativo à relação causal, torna-se evidente que a falta de lei que 
regulamente o seguro-desemprego ao trabalhador rural (Segurado Especial) 
cria obstáculo para a concessão e utilização desse benefício. Ou seja, sem 
essa lei regulamentadora o cidadão não pode gozar desse direito encampado 
em nível constitucional. Nem a Administração, nem a Justiça Federal (1º e 2º 
graus) concedem esse benefício, em face dessa lacuna legislativa. Ademais, 
também  fica  claro,  conforme  acima  se  aludiu,  que  o  Segurado  Especial 
rurícola faz jus a tal benesse. Tanto que existem projetos de lei nesse sentido.”

3. Deduzido, com base nesses fundamentos, pedido de concessão da 
ordem,  para,  reconhecida  a  omissão  no  dever  constitucional  de  legislar, 
“determinar prazo razoável, para que os impetrados promovam a edição da  
norma regulamentadora,  estabelecendo-se,  contudo,  condições em que  se  
dará o exercício dos direitos reclamados ou, se for o caso, as condições em 
que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los com o  
não suprimento da mora legislativa no prazo assinalado, através da aplicação,  
no que couber, da Lei do Defeso, para concessão de seguro-desemprego aos  
trabalhadores rurais (segurados especiais), que fiquem desempregados, em 
face da ocorrência de secas e/ou excessos hídricos” (inaugural, fl. 23).

4. As autoridades impetradas prestaram informações (eventos 21 e 
25).

5. A União requereu o ingresso no feito (evento 19).
6. O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador-Geral da 

República, Dr. Augusto Aras, opina pelo não conhecimento do mandado de 
injunção coletivo.

É o relatório. 
Decido.
7. O  writ previsto  no  art.  5º,  LXXI,  da  Carta  Magna  tem  como 

pressuposto a existência de omissão legislativa que inviabilize o exercício dos 
direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das  prerrogativas  inerentes  à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

8. Na  espécie,  não  há  falar  em  lacuna  técnica  suscetível  de 
colmatação  em  mandado  de  injunção,  à  míngua  de  norma  de  estatura 
constitucional  impositiva  do  dever  de  legislar,  especificamente,  sobre  a 
concessão  de  seguro-desemprego  a  trabalhadores  rurais  em  regime  de 
agricultura  familiar.  A  propósito,  recordo  os  seguintes  precedentes  desta 
Suprema Corte (destaquei):

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  MANDADO  DE INJUNÇÃO. 
DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO.  IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA. 
ARTIGO  150,  VI,  “B”,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  TEMPLOS  DE 
QUALQUER  CULTO.  MAÇONARIA.  INEXISTÊNCIA  DE  IMPOSIÇÃO 
CONSTITUCIONAL  EXPRESSA  DO  DEVER  DE  LEGISLAR. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção 
ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e 
de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir 
que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei 
Fundamental.  2.  O  mandado  de  injunção  reclama  uma  necessária 
correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente 
reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: 
MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 
766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica que a referência a 
“templos  de  qualquer  culto”  na  alínea  “b”,  inciso  VI,  do  art.  150,  da 
Constituição Federal,  não alcança a maçonaria.  Precedentes:  RE 562.351, 
Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma,  DJ  de  14/12/2012,  ARE 
866.402 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/4/2015, e 
MI 6.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019. 4. A 
concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição 
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Federal  não  se  aplica  aos  templos  maçônicos,  o  que  torna  incabível  a 
imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada 
do remédio injuncional. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (MI 7069 
AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  15/04/2020, 
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-117  DIVULG  11-05-2020  PUBLIC 
12-05-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À 
MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  AUSÊNCIA DE LACUNA 
TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO 
DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO. 1.  O  cabimento  do  mandado  de  injunção  pressupõe  a 
existência  de  omissão  legislativa  relativa  ao  gozo  de  direitos  ou 
liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais 
de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade 
entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In 
casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto 
ao descumprimento  de  algum dever  constitucional  pelo  legislador  no 
tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva 
inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do 
mandado  de  injunção. 3.  Agravo  regimental  desprovido.  (MI  6825  AgR, 
Relator(a):  Min.  EDSON  FACHIN,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  11/04/2019, 
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-110  DIVULG  24-05-2019  PUBLIC 
27-05-2019)

9. Para demonstrar a inexistência de dever constitucional de legislar, 
nos moldes vindicados na inicial, reporto-me ao art. 201, III, da Constituição 
da República, preceito a que se apega, de modo precípuo, a parte impetrante, 
para fundamentar a pretensão deduzida (destaques acrescidos):

“Art.  201.  A  previdência  social  será  organizada  sob  a  forma  do 
Regime  Geral  de  Previdência  Social,  de  caráter  contributivo  e  de  filiação 
obrigatória,  observados  critérios  que  preservem  o  equilíbrio  financeiro  e 
atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(…)
III  -  proteção  ao  trabalhador  em  situação  de  desemprego 

involuntário;”
10. Da leitura do referido dispositivo constitucional, não se extrai  a 

existência de direito assegurado na Magna Carta nos moldes sustentados na 
inaugural desta impetração, isto é, de obrigatória regulamentação de seguro-
desemprego em favor de segurados especiais trabalhadores rurais em regime 
de economia familiar, mas, sim, a outorga de discricionariedade ao legislador 
ordinário para disciplinar, à luz dos princípio da seletividade, quais serão as 
medidas adotadas,  no âmbito  do Regime Geral  de Previdência  Social,  em 
favor do trabalhador em situação de desemprego involuntário.

11. Com efeito, em relação ao segurado especial trabalhador rural, 
desprovido de vínculo empregatício, o art. 195, § 8º, da Magna Carta prevê a 
existência de discricionariedade do legislador ordinário quanto aos benefícios 
a serem concedidos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:

(…)
§  8º  O produtor,  o  parceiro,  o  meeiro  e  o  arrendatário  rurais  e  o 

pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota 
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios 
nos termos da lei.

12. Recordo que, ao julgamento do ARE nº 787379, paradigma do 
tema  nº  701  da  repercussão  geral  (“Possibilidade  de  extensão,  aos 
trabalhadores  rurais,  do  seguro-desemprego  concedido  aos  pescadores 
artesanais pela Lei federal 10.779/2013”), o Plenário desta Casa assentou a 
natureza  infraconstitucional  do  debate  acerca  do  alegado  direito  de 
trabalhadores  rurais  ao  seguro-desemprego,  em  acórdão  que  recebeu  a 
ementa adiante transcrita (destaques acrescidos):

“Ementa:  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO.  TRABALHADOR RURAL.  SEGURO-SAFRA.  PESCADOR 
ARTESANAL.  SEGURO-DEFESO.  ISONOMIA.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  1.  A 
controvérsia  relativa  à  possibilidade  de  recebimento,  pelos 
trabalhadores rurais, do seguro-desemprego concedido aos pescadores 
artesanais é de natureza infraconstitucional, já que decidida pela Turma 
Recursal de origem à luz das Leis 8.287/90, 10.420/2002 e 10.779/2003, 
não havendo,  portanto,  matéria  constitucional  a  ser analisada. 2.  Não 
houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que 
tratam as normas insertas nos arts. 1º, III, 3º, III e IV, 5º, XXXV, 6º, 7º, II, 194, 
parágrafo único, I, 195, § 8º, e 201, III, da Constituição Federal, tampouco as 
questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos de 
declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF. 3. 
Com  relação  à  inconstitucionalidade  do  art.  5º,  XXXV,  da  CF,  a  parte 
recorrente  não  apontou,  nas  suas  razões  recursais,  os  dispositivos 
constitucionais tidos por violados. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 4. 
Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art.  5º,  XXXV, da 
Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação 
das  normas  infraconstitucionais  pertinentes  (AI  796.905-AgR/PE,  Rel.  Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe de  08.3.2012;  ARE 642.062-AgR/RJ, 
Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 5. É cabível a 
atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral 
quando  não  há  matéria  constitucional  a  ser  apreciada  ou  quando 
eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa 
(RE  584.608  RG,  Min.  ELLEN  GRACIE,  Pleno,  DJe  de  13/03/2009). 6. 
Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 
543-A do CPC.”  (ARE 787379 RG,  Relator(a):  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal 
Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 
24-04-2014 PUBLIC 25-04-2014)

13. A reverberar essa compreensão, transcrevo, ainda, as ementas 
dos seguintes precedentes:

EMENTA Agravo regimental  no recurso extraordinário  com agravo. 
Prequestionamento. Ausência. Previdenciário. Pescador artesanal. Seguro-
desemprego  (seguro-defeso).  Trabalhador  rural.  Pedido  de  extensão. 
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão 
geral  do  tema.  Precedentes. 1.  Não  se  admite  o  recurso  extraordinário 
quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão 
devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. 
Inadmissível,  em  recurso  extraordinário,  a  análise  da  legislação 
infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.  3. O 
Plenário  desta  Corte,  no  exame  do  ARE  nº  787.379/PE-RG,  Relator  o 
Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do 
tema relativo à “possibilidade de extensão, aos trabalhadores rurais, do 
seguro-desemprego  concedido  aos  pescadores  artesanais  pela  Lei 
federal 10.779/2003 (seguro-defeso)”, dado o caráter infraconstitucional 
da matéria. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 717555 AgR, Relator(a): 
DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  11/11/2014,  PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-027  DIVULG 09-02-2015  PUBLIC 10-02-2015)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  SEGURO-DESEMPREGO.  CONCESSÃO.  SEGURADO 
ESPECIAL.  TRABALHADOR  RURAL.  ECONOMIA  FAMILIAR. 
EQUIPARAÇÃO.  PESCADOR  ARTESANAL.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA. 
MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO 
GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta 
Corte,  no  ARE  787.379-RG/PE,  da  relatoria  do  Min.  Teori  Zavascki, 
manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia 
acerca da possibilidade de recebimento pelos trabalhadores rurais em 
regime  de  economia  familiar  do  seguro-desemprego  concedido  aos 
pescadores artesanais, por entenderem que a discussão possui natureza 
infraconstitucional,  decisão  que  vale  para  todos  os  recursos  sobre 
matéria  idêntica.  II  –  Agravo regimental  a que se nega provimento. (ARE 
787298  AgR,  Relator(a):  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma, 
julgado  em  06/05/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-100   DIVULG 
26-05-2014  PUBLIC 27-05-2014)

14. Observo, nesse contexto, que, por meio das Leis nºs 7.998/1990 
e 10.779/2003, o legislador ordinário exerceu a discricionariedade que lhe foi 
constitucionalmente outorgada, dando a conformação que reputou adequada 
ao instituto do seguro-desemprego.

15. Mandado  de  injunção  não  configura  instrumento  idôneo  à 
veiculação de crítica à disciplina infraconstitucional da matéria. Nesse rumo:

Agravo  regimental  em  mandado  de  injunção.  2.  Direito  de 
participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre 
a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta 
omissão  legislativa  que  inviabilize  a  fruição  de  direitos  e  liberdades 
constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, 
soberania  e  cidadania.  Inocorrência.  4.  Existência  de  ato  normativo 
infraconstitucional  regulamentador  da  pretensão.  Inadequação  do 
instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma.  5. 
Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (MI  6681  AgR,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal 
Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 
03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 

EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar 
do  Estado  de  Pernambuco.  Existência  de  disciplinamento  normativo 
regulamentador  de  aposentadoria  especial.  Agravo  regimental  ao  qual  se 
nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e 
volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de 
direitos  e  liberdades  constitucionalmente  assegurados,  bem  assim  de 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art.  5º, 
LXXI,  CF/1988).  2.  Havendo norma incidente sobre a situação concreta do 
impetrante,  num  ou  noutro  sentido,  que  ampare  o  exercício  do  direito  à 
aposentadoria  especial,  em  plano  obviamente  diferenciado  dos  servidores 
públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal 
e  demais  regras de transição,  carece de interesse a impetração,  uma vez 
ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça 
com o  conteúdo normativo  não  autoriza  o  manuseio  do  instrumento, 
havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a 
realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. 
DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  07/10/2015,  PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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16.  Ante o  exposto,  com base  no  art.  6º  da  Lei  nº  13.300/2016, 
indefiro a inicial do presente mandado de injunção coletivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

MANDADO DE SEGURANÇA 24.660 (594)
ORIGEM : MS - 124105 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REDATORA DO 
ACÓRDÃO

: MIN. CÁRMEN LÚCIA

IMPTE.(S) : ANA CAROLINA SCULTORI TELES LEIRO
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF)
IMPDO.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
IMPDO.(A/S) : PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Petição 110.791/2021-STF (documento eletrônico 37).
A União e Ana Carolina Scultori Teles Leiro pleiteiam a homologação 

judicial de acordo 
 “no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à 

sua nomeação, cuja posse ocorrera em 20/04/2004, afastando-se qualquer 
direito à eventual indenização correspondente ao período anterior, no qual a 
impetrante  não  tenha  exercido  efetivamente  as  atribuições  do  cargo  de 
Promotora de Justiça Militar” (pág. 2 do documento eletrônico 37)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação 
do acordo e consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos 
termos  do  art.  487,  III,  b,  do  Código  de  Processo  Civil  –  CPC/2015 
(documento eletrônico 41)

É o relatório. Decido.
Com efeito, o art. 3°, § 3°, do CPC/2015, ao dispor sobre uma das 

normas fundamentais do processo civil, revela que a conciliação, a mediação 
e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 
por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial. Ademais, nos termos do art. 932, I, do 
mesmo diploma processual, incumbe ao relator

“[...]
I  -  dirigir  e ordenar o  processo no tribunal,  inclusive em relação à 

produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar 
autocomposição das partes;” (grifei).

Pois bem. Tendo em vista a regularidade da representação das partes 
e a disposição para realizar a composição, impende reconhecer a viabilidade 
do acordo. 

Isso posto, homologo o ajuste realizado entre União e Ana Carolina 
Scultori Teles Leiro e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 
de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MANDADO DE SEGURANÇA 38.243 (595)
ORIGEM : 38243 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
IMPTE.(S) : RAIMUNDO NONATO VIEIRA FONTENELE E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOAO MENDES DE REZENDE (7817/GO)
IMPDO.(A/S) : PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LITISC. : PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LITISC. : PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raimundo Nonato 
Vieira Fontenele e João Mendes de Rezende contra ato do  Presidente da 
Câmara dos Deputados que

“aprovou  o  Código  Eleitoral,  incluindo  no  mesmo  a  volta  das 
Coligações Partidárias, sendo omisso na lei, a forma de garantir os votos para 
os integrantes das coligações, na totalização e apuração dos votos ou a forma 
de RECONTAGEM dos Votos,  para garantir  o  amplo direito de defesa e o 
direito  do  contraditório,  garantido  na  magna  carta  constitucional  vigente  e 
enviando o mesmo para apreciação do SENADO FEDERAL .“

É o relatório. Decido.
Bem examinados os  autos,  verifico que  a impetração  não merece 

prosperar.
Isso porque o referido projeto de lei sobre o novo Código Eleitoral não 

teve  seu  processo  legislativo  concluído,  de  modo  que  não  é  possível  o 
controle preventivo de constitucionalidade das leis.

Ademais,  ainda  que  o  referido  diploma  tivesse  sido  aprovado, 
sancionado e iniciado sua vigência, a Súmula 226/STF preconiza que “não 
cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Por fim, verifico que, da leitura da inicial, não é possível vislumbrar a 
existência de direito líquido e certo que possa subsidiar este writ.

Isso posto, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal  Federal).  Prejudicado o exame do 
pleito cautelar.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MANDADO DE SEGURANÇA 38.250 (596)
ORIGEM : 38250 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
IMPTE.(S) : ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA
ADV.(A/S) : JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA (3530/AC) E 

OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO
1. Ana Cláudia Ramos da Cunha formalizou mandado de segurança, 

com pedido de liminar, contra os acórdãos ns. 621/2019-2ª Câmara (tomada 
de contas especial) e 1686/2021-2ª Câmara (recurso de reconsideração) do 
Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  mediante  os  quais  foi  condenada, 
solidariamente  com  a  empresa  Albuquerque  Engenharia  Importação  e 
Exportação Ltda. – em recuperação judicial, ao pagamento de valores.

Segundo  narra,  com  vistas  à  identificação  dos  responsáveis  e  à 
quantificação  de  débito  resultante  da  ocorrência  de  irregularidades  na 
aplicação de recursos federais repassados ao Estado do Acre, por força do 
Convênio n. 2978/2001 e do Convênio n. 3543/2004, firmados entre a União e 
o  Estado  do  Acre,  foi  instaurada  a  Tomada  de  Contas  Especial  n. 
009.423/2009-1. Acrescenta que, embora tenha demonstrado que não existiu 
a  irregularidade apontada e que houve a ocorrência  da prescrição,  lhe foi 
imputado,  em  solidariedade  com  a  empresa  Albuquerque  Engenharia 
Importação e Exportação Ltda. – em recuperação judicial, débito no valor de 
R$179.457,61 e de R$20.525,15.

Esclarece  ter  apresentado  recurso  de  reconsideração,  sem  êxito 
(acórdão n. 1686/2021-2ª Câmara).

Noticia que as supostas irregularidades ocorreram em 15/12/2004 e 
em 04/07/2006. Mostra que foi citada em 16/04/2015, em relação ao Convênio 
n.  3543/2004,  e  depois  em 07/02/2017,  no  que  se  refere  ao  Convênio  n. 
2978/2001. 

Sustenta que o Órgão de Contas ignorou a prescrição da pretensão 
de ressarcimento por fatos ocorridos há mais de doze anos, relativamente ao 
valor  de  R$179.457,61,  e  de  oito  anos,  no  que  respeita  à  quantia  de 
R$20.525,15. Assevera que o TCU desconsiderou o entendimento proferido 
pelo  STF no RE 669.069/MG – prescritibilidade da ação de reparação por 
danos à Fazenda Público por ilícito civil.

Alega que “a matéria  se encontra devidamente regulamentada,  no 
âmbito do TCU, na Instrução Normativa n. 71/2012, sendo clara a constatação 
de que  a fase de  apuração de dano para posterior  ressarcimento  apenas 
começa com a instauração da TCE. Qualquer fase administrativa anterior tem 
apenas o objetivo de verificar a existência de possíveis irregularidades e não 
tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional”.

Postula, ao fim:
a) O recebimento e processamento do Mandado de Segurança, com 

a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, válida até o 
julgamento final, para fins de suspender os efeitos do Acórdão n. 2461/2019 – 
2ª Câmara, Acórdão n. 1686/2021 – 2ª Câmara e Acórdão n. 7342/2021 - 2ª 
Câmara,  todos  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  ou  qualquer  cobrança 
patrimonial decorrente da TCE 009.423/2009-1;

[...]
e) No MÉRITO, seja concedida a segurança, tornando a definitiva a 

liminar  deferida  e,  em  qualquer  hipótese,  para  que  seja  pronunciada,  no 
processo administrativo TCE 009.423/2009-1 do Tribunal de Contas da União, 
a prescrição de qualquer pretensão punitiva imposta Acórdão n. 2461/2019 – 
2ª  Câmara  (de  Tomada  de  Contas),  Acórdão  n.  1686/2021  (Recurso  de 
Reconsideração)  –  2ª  Câmara  e  Acórdão  n.  7342/2021  -  2ª  Câmara 
(Embargos de Declaração), lavrados pela Autoridade Coatora.

Foram prestadas informações.
A  Procuradoria-Geral  da  República  opinou  pela  concessão  da 

segurança:
Processo  civil.  Administrativo.  Mandado  de  segurança.  TCU. 

Tomada de  Contas  Especial.  Convênios  entre  a União e o  Estado do 
Acre. Construção de Hospital.  Pleito de reconhecimento da prescrição 
da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de TCU. 1. 
Aplicabilidade do prazo quinquenal da Lei 9.873/99. Entre a instauração 
da TCE e a citação da impetrante, passaram-se mais de 05 anos, sem 
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 2. Pela  concessão da 
segurança.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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É o relatório. 
2.  O  Tribunal  de  Contas  da  União  julgou  irregulares  as  contas 

apresentadas pela impetrante, bem como a condenou, solidariamente com a 
empresa  Albuquerque  Engenharia  Importação  e  Exportação  Ltda.  –  em 
recuperação judicial, ao pagamento de R$179.457,61 e de R$20.525,15.

Nessa  impetração,  o  pedido  limita-se  à  declaração  judicial  da 
ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória da Administração Pública 
em relação à ex-Secretária Adjunta de Obras Públicas do Estado do Acre – 
Sra. Ana Cláudia Ramos da Cunha, ora impetrante e, em consequência, na 
impossibilidade  de  instaurar  processo  administrativo  com  vistas  ao 
ressarcimento de valores.

A controvérsia referente à prescrição foi objeto de análise do Tribunal 
de  Contas  da  União  (TCU)  na  tomada  de  contas  especial  (acórdão  n. 
621/2019), e recurso de reconsideração (acórdão n. 1686/2021). Destaco, a 
respeito, os seguintes trechos das deliberações:

- Acórdão n. 621/2019.
21. A alegação de que teria transcorrido prazo superior a dez anos 

entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis, 
o  que  traria  prejuízo  à  ampla  defesa  dos  responsáveis  e  faria  incidir  a 
prescrição  do  direito  de  ação  de  ressarcimento  ao  erário,  não  merece 
prosperar, mesmo porque não se coaduna com a realidade trazida aos autos.

[...]
23.  No  tocante  ao  julgado  do  Supremo  Tribunal  Federal  (RE 

669069/MG),  como  igualmente  bem  detalhou  a  Unidade  Técnica  nos 
referidos itens, observa-se que se trata de decisum acerca de ilícito civil 
e não de eventual débito apurado em processo administrativo, além do 
fato de que esta Corte é independente em relação a suas deliberações 
(vide Acórdão 1.115/2017-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Bruno 
Dantas,  onde  o  colegiado  decidiu  que  essa  situação  não  obriga  o 
sobrestamento de processos no âmbito do TCU, entre outros julgados).

- Acórdão n. acórdão n. 1686/2021
3. Os argumentos recursais são, em síntese, os seguintes:
3.1.  prescrição da pretensão ressarcitória,  nos termos de recentes 

julgamentos do Supremo Tribunal Federal - STF em repercussão geral (Temas 
666, 897 e 899);

[...]
4. A Secretaria de Recursos - Serur rejeitou tais argumentos pelos 

motivos a seguir:
4.1.  além de  as  matérias  decididas  pelo  STF  nos  Temas  666  ("É 

prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de 
ilícito civil”) e 897 (“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário 
fundadas  na  prática  de  ato  doloso  tipificado  na  Lei  de  Improbidade 
Administrativa”) não dizerem respeito especificamente à atuação do TCU, a 
decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 636.886, no qual foi definido 
o Tema 899 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada 
em acórdão de Tribunal de Contas”), encontra-se em discussão em sede de 
embargos de declaração, o que tem levado o TCU, em diversos julgados, 
a considerar que permanece válido o enunciado de sua Súmula 282, que 
reconhece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário;

(Grifei)
Vê-se  que  o  TCU  entendeu  pela  imprescritibilidade  do  direito  da 

Administração Pública ao ressarcimento de valores.
Entretanto,  o  Plenário  do Supremo,  ao apreciar  o  RE 636.886,  da 

relatoria do ministro Alexandre de Moraes,  DJe  de 26 de junho de 2020 Tema 
n.  899/RG  ,  no  qual  debatida,  em  especial,  a  prescrição   de  execução 
fundada em acórdão  da Corte  de  Contas,  reafirmou entendimento  anterior 
pela incidência da prescrição quinquenal.

Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do 
débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da 
repercussão geral, foram feitas  observações laterais  sobre a possibilidade 
de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos 
processos de tomada de contas especial, ou seja,  aspectos da prescrição 
no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança.

Em  seu  voto,  o  ministro  Alexandre  de  Moraes  indicou  os  marcos 
interruptivos  da  prescrição  quinquenal,  decorrentes  da  interpretação 
sistemática  da  legislação  infraconstitucional  sobre  o  exercício  de  ação  de 
ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n.  8.443, de 16 de julho de 
1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 
1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei  n. 6.830, de 22 de setembro de 
1980).

Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre 
a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de 
contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do 
interessado/responsável;  (ii)  pela  interrupção  da  prescrição  (ii.1)  com 
fundamento  em  decisão  na  qual  determinada  a  citação  ou  notificação  do 
interessado/responsável  ou  em  qualquer  ato  inequívoco  que  implique 
apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que 
importe  em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória  na 
Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto 
durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante 
da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato.

Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen 
Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274,  DJe  de 18 de 

novembro de 2020, e no MS 37.514,  DJe  de 26 de abril de 2021.
Adiro ao referido entendimento.
Na hipótese dos autos,  o Convênio n.  2978/2001 e o Convênio n. 

3543/2004 foram firmados entre a União e o Estado do Acre, os quais tinham 
por objeto dar apoio financeiro para a conclusão da construção do hospital 
Regional  do  Vale  do  Juruá  e  a  aquisição  de  equipamentos  e  materiais 
permanentes para o Município Cruzeiro do Sul/AC, respectivamente.

No ano de 2009, foi acolhido parecer do Ministério Público do TCU e 
instaurada tomada de contas especial (TC n. 009.423/2009-1), com vistas à 
identificação de irregularidades ocorridas na execução dos citados convênios, 
bem como de eventuais  responsáveis.  Na  aludida TC foram proferidos os 
acórdãos impugnados neste mandamus.

O  relatório  do  acórdão  n.  2461/2019  aponta  que  ex-Secretária 
Adjunta de Obras Públicas do Estado do Acre – Sra. Ana Cláudia Ramos da 
Cunha,  ora  impetrante  exerceu  o  gerenciamento  do  Contrato  n.  66/2002, 
firmado em 02/08/2002, cuja dotação orçamentária originou-se dos recursos 
provenientes  do  Convênio  n.  2978/2001.  Era  também  administradora  do 
contrato firmado em 01/12/2004 (Contrato n. 32/2004), amparado por recurso 
derivado do Convênio n. 3543/2004.

Consta que a autora da presente ação mandamental foi  citada em 
16/04/2015, em relação ao Convênio n. 3543/2004, e depois em 07/02/2017, 
no que se refere ao Convênio n. 2978/2001

Sucede  que  em  15/12/2004  foi  emitida  a  última  nota  fiscal  do 
Contrato n. 66/2002 (débito de R$ 330.464,77). Em 04/07/2006 expediu-se o 
último comprovante fiscal do Contrato n. 32/2004 (dívida de R$160.088,05). 
Foi  demonstração que a impetrante atestou as medições e as respectivas 
notas fiscais, lançando-as no sistema.

Tenho,  portanto,  como  caracterizada  a  prescrição  e,  em 
consequência, o direito à restituição de valores, por não ser imprescritível o 
direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores, bem como por 
já terem se passado cinco anos entre a data da última emissão de nota fiscal 
em  relação  aos  valores  questionados  e  a  citação  da  ora  impetrante  na 
Tomada de Contas Especial n. 009.423/2009.

Além  do  que,  não  vejo  como  considerar,  por  consequência,  a 
interrupção da prescrição conforme apontado no acórdão do TCU.

Os marcos interruptivos do decurso do tempo apontados pela Corte 
de Contas são:  (i)  realização de auditoria  junto à Secretaria  de Saúde do 
Estado  do  Acre  pela  Secex-AC,  em  outubro  de  2006,  e  (ii)  a  citação  da 
impetrante 16/04/2015 (Convênio n. 3543/2004) e 07/02/2017 (Convênio n. 
2978/2001).

A auditoria teve por objeto a totalidade das aquisições de material 
permanente de saúde na Secretaria de Saúde do Estado do Acre. O Contrato 
n.  32/2004,  que  tem  como  parte  a  empresa  impetrante,  não  foi  objeto 
específico de investigação (Convênio n. 3543/2004). Incabível atribuir àquela 
atividade estatal poder interruptivo da prescrição.

Além do que, a impetrante não foi intimada para tomar conhecimento 
dos atos levados a efeito.

Ressalto, ainda, que a impetrante não foi notificada da instauração da 
tomada de contas no TCU. Não teve conhecimento desse fato. Não pode ser 
considerado, portanto, como interruptivo da prescrição. Além do que, entre a 
instauração do aludido procedimento e a citação decorreram mais de cinco 
anos.

3.  Ante  o  exposto,  concedo  a  segurança  para  reconhecer  que  a 
prescrição  ressarcitória,  nos  autos  da  Tomada  de  Contas  Especial  n. 
009.423/2009, ocorreu em relação à impetrante. 

Custas legais.
Sem  honorários  advocatícios  (Lei  n.  12.016/2009,  art.  25,  e 

enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.301 (597)
ORIGEM : 38031 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
IMPTE.(S) : MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA
ADV.(A/S) : VITOR EGIDIO JANSO (403807/SP)
IMPDO.(A/S) : RELATORA DO PP Nº 1.01113/2021-73 DO CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado 
por  Marden Akio de Oliveira Miyakoda contra ato praticado pela Conselheira 
Sandra  Krieger  Gonçalves  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  – 
CNMP, nos autos do Pedido de Providências 1.01113/2021-73.

O impetrante narra ter apresentado o referido pedido de providências 
com  o  fim  de  impugnar  o  caráter  sigiloso  dos  Processos  Eletrônicos  SEI 
29.0001.0140246.2021-43,  29.0001.0145709.2021-79  e 
29.0001.0166759.2021-52, da Área de Saúde do Ministério Público do Estado 
de São Paulo – MPE/SP, tendo em vista o disposto na Súmula CNMP 3/2018, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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que assim dispõe:
“O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é 

admitido em caráter excepcional,  dada a regra da publicidade,  consagrada 
nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 93, IX e X, da Constituição da República”.

Alega  que  o  procedimento  foi  arquivado  pela  Conselheira  Sandra 
Krieger  Gonçalves  sem  o  exame  da  matéria  de  fundo,  com  base  no 
Enunciado 8/CNMP, cujo teor é o seguinte:

“Não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público o exame de 
pretensões  que  ostentem  natureza  meramente  individual,  que  não 
ultrapassem  o  interesse  subjetivo  das  partes  envolvidas,  mostrando-se 
desprovidas  de  repercussão  geral  para  a  sociedade  ou  para  o  Ministério 
Público.  Pressupõe-se  a  repercussão  geral  da  demanda  que  esteja 
relacionada a função eminentemente institucional do Ministério Público ou que 
tenha  natureza  disciplinar  dos  seus  membros.  Aplica-se  este  enunciado 
somente aos feitos protocolizados neste Conselho após a sua publicação”.

O impetrante aponta que foram rejeitados os embargos de declaração 
opostos com fundamento na existência de omissão no tocante à apreciação 
da Súmula 3/CNMP. 

Afirma haver protocolado duas petições iniciais, com causa de pedir e 
pedidos  diversos,  que,  por  equívoco,  foram  juntadas  ao  processo 
administrativo como petições incidentais e que também foram analisadas nos 
declaratórios. 

Nesse contexto, noticia que apresentou novos declaratórios, com os 
quais buscou esclarecimentos sobre a análise ou não do mérito do pedido de 
providências, bem como pleiteou a autuação das petições acima citadas como 
procedimentos distintos.

Ressalta  ter  a  Conselheira  Sandra  Krieger  Gonçalves  agido  com 
abuso de poder ao não conhecer dos segundos embargos e determinar  a 
imediata certificação do trânsito em julgado, impedindo-o de interpor o recurso 
interno,  conforme  prevê  o  art.  153  do  Regimento  Interno  do  Conselho 
Nacional do Ministério Público – RICNMP. 

Sustenta a não observância do devido processo legal e a injuricidade 
ou manifesta irrazoabilidade da mencionada decisão, por violar o respectivo 
direito líquido e certo de interpor o recurso interno para o Plenário do CNMP.

Entende  estarem  presentes  os  requisitos  para  a  concessão  da 
medida liminar, ante a probabilidade do direito acima externada e o fato de 
estar  sofrendo  com  “corte  de  salário  desde  23/08/21,  cômputo  de  faltas 
injustificadas desde 27/09/21 e, desde 15/10/21 [doc9], trabalhando doente” 
(pág. 6 da inicial). 

Ao final, requer:
“-  a  suspensão  liminar  da  certificação  do  trânsito  em  julgado 

determinada pela autoridade coatora em 20/10/21 no bojo do Processo CNMP 
n. 1.01113/2021-73, para que o impetrante possa interpor ‘recurso interno’ ao 
Plenário do CNMP; 

- no mérito, a concessão da segurança nos termos do pleito liminar 
acima;” (pág. 7 da inicial).

Em  1º/11/2021  instei  o  impetrante  a  emendar  a  inicial,  diante  da 
ausência do ato apontado como coator (documento eletrônico 7).

Por meio da Petição 116.958/2021, juntou-se a cópia do mencionado 
pronunciamento.

É o relatório suficiente. Decido.
De  início,  observo  que  o  deferimento  de  liminar  em  mandado  de 

segurança,  que  resulta  do  concreto  exercício  do  poder  geral  de  cautela 
outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações 
que  se  ajustem  aos  pressupostos  constantes  do  art.  7°,  III,  da  Lei 
12.016/2009,  ou  seja,  ante:  (i)  existência  de  fundamento  relevante;  e  (ii) 
possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.

Sem  a  ocorrência  simultânea  desses  dois  requisitos,  que  são 
necessários,  essenciais  e  cumulativos,  não  se  legitima  a  concessão  da 
medida liminar.

Na  espécie,  a  Conselheira  Sandra  Krieger  Gonçalves  arquivou  o 
Pedido de Providências 1.01113/2021-73 devido à ausência de repercussão 
geral para a sociedade ou para o Ministério Público. Os primeiros embargos 
de declaração opostos foram rejeitados e os segundos, não conhecidos, com 
a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

O impetrante alega que a certificação do trânsito em julgado violou 
seu direito líquido e certo de interpor o recurso interno para o Plenário do 
CNMP.

Pois bem.
O ato apontado como coator está assim fundamentado:
“Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de  declaração  são  cabíveis  nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou 
omissão  da  decisão  impugnada,  bem  como  para  corrigir  eventual  erro 
material. Na hipótese, todavia, não se constata nenhum dos referidos vícios. 

Ademais,  ressalta-se  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem 
ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no 
julgamento dos anteriores. 

[...]
No  caso  em  apreço,  não  há  mínima  fundamentação  sobre 

deficiências da decisão, mas sim uma tentativa de repisar o mérito de decisão 
administrativa referente aos laudos periciais. Da leitura dos aclaratórios, não é 
difícil  concluir  que o embargante repete as razões de fato  já  rebatidas na 
decisão de arquivamento e no julgamento dos primeiros aclaratórios. Embora 

advertido em duas oportunidades que a matéria trazida aos autos se volta à 
questão  meramente  individual,  insiste  o  requerente  em demandar  perante 
este  CNMP,  opondo  embargos  de  embargos  e  reiterando  suas  alegações 
meritórias  de  modo  a  fazer  valer  sua  convicção,  o  que  se  revela 
manifestamente incabível. 

Repiso que já restou devidamente consignado que o presente Pedido 
de Providências não pode ser usado como sucedâneo recursal, em ordem a 
que  se  devolva  a  este  órgão  de  controle  o  exame  dos  fatos  objetos  de 
procedimentos individuais e interna corporis na origem, não remanescendo a 
exigência de qualquer esclarecimento quanto ao ponto. 

Trata-se,  portanto,  de  recurso  manifestamente  protelatório,  sem 
fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que sua utilização tem 
como único  objetivo  retardar  a  marcha procedimental,  em nítido  abuso do 
direito de petição. 

Deste  modo,  como  forma  de  preservar  o  interesse  público  e  a 
eficiência nas conduções do trabalho deste Conselho, entendo pertinente que, 
assim como determinado por este CNMP em oportunidades anteriores, seja 
realizada a certificação de trânsito em julgado do presente feito. 

Na espécie, importa considerar que recurso manifestamente incabível 
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso 
(AgInt no MS 27.352/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 
22/06/2021,  DJe  01/07/2021),  de  modo  que  o  não  conhecimento  dos 
presentes aclaratórios enseja a certificação do trânsito em julgado, uma vez 
que a parte foi intimada do  decisum dos primeiros embargos, admitidos, em 
13/10/2021, estando o prazo para quaisquer recursos esgotado. Registre-se 
que a conduta do peticionário revela comportamento processual abusivo, a 
ser  coibido por  esta Casa por  meio de comando que imponha a imediata 
certificação de trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (MS 37539 e 
MS 37525,  Plenário,  Rel.  Min.  Rosa Weber,  julgados na sessão virtual  de 
05.02.2021  a  12.02.2021;  e  MS  37355,  Plenário,  Rel.  Min.  Alexandre  de 
Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020). 

Ante  o  exposto,  NÃO CONHEÇO dos  Embargos  de  Declaração  e 
DETERMINO a certificação de trânsito em julgado e a remessa dos presentes 
autos ao arquivo em definitivo” (págs. 2-5 do documento eletrônico 9). 

Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase 
processual,  não  vislumbro  a  presença  dos  requisitos  necessários  para  a 
concessão da medida liminar,  tanto em relação à demonstração do  fumus 
boni iuris quanto do periculum in mora.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica 
no sentido de que,  no caso de segundos embargos de declaração,  não é 
possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e 
rejeitadas  pelo  órgão  julgador,  admitindo-se  a  certificação  do  trânsito  em 
julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis (MS 37.551-
AgR-ED/RS, de minha relatoria; MS 33.328-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso 
de Mello; RMS 34.422-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.965-ED-
AgR-ED-ED/DF,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  MS  29.352-ED-ED/DF,  Rel.  Min. 
Alexandre de Moraes). 

Ademais,  apesar  de sustentar  que estaria  sofrendo decréscimo de 
salário e trabalhando doente, o impetrante não se desincumbiu de comprovar 
as suas alegações, uma vez que não juntou os documentos  mencionados na 
inicial.

Por  fim,  noto  que  o  pedido  liminar  confunde-se  com o  mérito  da 
impetração. Com efeito, o provimento cautelar acarretaria o exaurimento do 
feito desde logo.

Isso posto, indefiro o pedido de concessão de liminar.
Solicitem-se informações.
Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 

12.016/2009.
Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 

da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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ORIGEM : 38343 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
IMPTE.(S) : AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA
ADV.(A/S) : SANDRA APARECIDA LOPES BARBON LEWIS (14989/

PR) E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) : PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado 
contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal,  formalizado no 
julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no  Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário 1.310.902/SC.

 Eis o teor da ementa do acórdão proferido pelo referido Colegiado:
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIOS  DE  FUNDAMENTAÇÃO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO  QUE 
EXAMINOU  OS  PRIMEIROS  EMBARGOS.  NÃO  CONHECIMENTO. 
DETERMINAÇÃO  DE  BAIXA  IMEDIATA  DOS  AUTOS.  1.  Os  segundos 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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embargos  de  declaração  devem  dirigir-se  ao  acórdão  que  examinou  os 
primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os 
segundos  embargos  não  merecem  ser  conhecidos.  3.  Recurso 
manifestamente incabível  não produz o efeito  interruptivo,  de  modo que  o 
prazo  para  impugnações ao julgado  atacado seguiu  fluindo até  seu termo 
final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em 
julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (pág. 259 do 
documento eletrônico 9).

A impetrante alega, em suma, o seguinte:
“1. Inicialmente, cabe salientar que, diante da certificação precoce do 

trânsito  em  julgado  antes  da  fluência  e  exaurimento  do  prazo  recursal 
franqueado  pela  legislação  processual  vigente  e,  precipuamente,  com  o 
encerramento forçado da tramitação processual perante essa Colenda Corte 
Superior, restou obstado e bloqueado o exercício do direito de petição da ora 
Impetrante, alijando-a da interposição dos demais recursos cabíveis, o que, 
nesse quadrante, dá ensejo à presente impetração. 

2.  Há  que  se  reconhecer  que  o  encerramento  prematuro  da 
tramitação  processual  não  encontra  guarida  no  Regimento  Interno  deste 
Colendo Supremo Tribunal Federal  e tampouco está previsto  na legislação 
processual vigente. Ao se cogitar da inobservância das regras regimentais, 
oportuno  salientar  que  o  Regimento  Interno  do  Supremo Tribunal  (RISTF) 
goza de  status formal de lei. Pelo menos, esse é o entendimento que essa 
Colenda Corte Suprema sempre professou a respeito do tema. São inúmeros 
os  precedentes  deste  Supremo  Tribunal  Federal  corroborando  que  o 
Regimento Interno e as leis formais emanadas do Parlamento substanciam 
‘normas de igual categoria’.

3. Portanto, o capítulo decisório extraído do v. acórdão proferido no 
julgamento dos ‘últimos’ embargos de declaração não está em consonância 
com as  regras  regimentais  aplicáveis  a  espécie.  Nesse  sentido,  tem-se  o 
disposto  no  art.  339  do  RISTF,  notadamente  porque,  ao  determinar  a 
certificação  antecipada  do  trânsito  em  julgado,  o  direito  de  petição  da 
Autarquia  ora  Impetrante  restou  alijado.  Da  mesma  forma,  a  certificação 
antecipada induz manifesta negativa de vigência ao(s) artigo(s) 104 e 110 do 
RISTF.

4.  Além  disso,  o  encerramento  antecipado  do  trâmite  processual 
substancia manifesta violação das prerrogativas fazendárias da Autarquia ora 
Impetrante, com flagrante quebra da isonomia frente à parte adversa (União) 
que litigava naquela demanda declaratória.

[…]
7. Dito de outra forma, a deliberação colegial em prol da certificação 

antecipada do trânsito em julgado alijou o direito de petição da ora Impetrante, 
impedindo-lhe de manusear outros recursos e(ou) incidentes processuais em 
prol  de seus interesses, estando em desacordo com as regras regimentais 
aplicáveis  à  espécie.  Logo,  tem-se  a  configuração  de  ato  decisório 
eminentemente  teratológico,  cuja  configuração  autoriza  a  impetração  do 
presente writ” (págs. 19-21 da inicial).

 Sustenta a ocorrência de violação do devido processo legal, nesses 
termos:

“a  presente  impetração  está  atrelada  a  inobservância  do  devido 
processo legal, seja do ponto de vista procedimental ou ainda em seu viés 
substancial, garantia constitucional estatuída no inciso LIV da Constituição da 
República.  Sob  a  perspectiva  procedimental,  já  foi  ressalvado  que  a 
deliberação em prol da certificação antecipada do trânsito em julgado não está 
prevista  nas  regras  regimentais  da  Corte.  De  outro  lado,  sob  o  aspecto 
substancialista,  forçoso  convir  que  o  princípio  da  proporcionalidade  e  da 
razoabilidade,  dedutíveis  do  núcleo  da  cláusula  constitucional  do  devido 
processo legal, obstam que venham a ser impostas sanções desmedidas ao 
atendimento  do  interesse  público,  notadamente  quando resulta  evidente  a 
desproporção na relação entre meios e fins” (pág. 22 da inicial). 

Afirma,  ainda,  não  ter  sido  devidamente  apreciada  pela  Primeira 
Turma a matéria de fundo de ambos os declaratórios, alusiva à ausência de 
intimação para aditar as razões do recurso antes da conversão em agravo 
regimental.

Aponta, também, a existência dos requisitos necessários à concessão 
da medida liminar e, por fim, requer:

“a) com fulcro no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, a concessão 
de medida liminar (tutela provisória de urgência) para fins de se suspender a 
tramitação dos autos de processo n. 50030360720104047003 nas instâncias 
locais de origem (Justiça Federal do Paraná e Tribunal Regional Federal da 
04ª Região), até que o presente mandado de segurança venha a ser julgado 
pelo Plenário desta Corte Suprema; 

[…]
e)  ao  final,  no  mérito,  a  concessão  da  segurança  pleiteada, 

determinando-se a anulação da certificação precoce do trânsito em julgado 
consignada no RE 1.310.902/SC,  com a consequente avocação dos autos 
recursais, para fins de se determinar o processamento dos últimos embargos 
de declaração interpostos pela  Autarquia ora Impetrante,  confirmando-se a 
tutela  provisória  pleiteada  em  caráter  assecuratório,  pelas  razões  já 
apontadas;” (pág. 31 da inicial).

É o relatório. Decido.
De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à 

Procuradoria-Geral  da  República,  uma  vez  que  o  processo  já  está  em 
condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. 
Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é 

pacífica  no  sentido  da  impossibilidade  de  impetração  de  mandado  de 
segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. 
Confiram-se com os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não 
cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal 
Federal  porque a competência para processar  e julgar  esta ação só lhe é 
outorgada  para  ‘proteger  direito  líquido  e  certo,  quando  a  autoridade 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do 
Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, 
nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal 
(AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS 
nº  20.378-  DF,  Rel.  Min.  ALFREDO  BUZAID,  in DJU  de  31.05.85). 
Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de 
agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental 
a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 

“MANDADO DE SEGURANÇA -  IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE 
CONTEÚDO  JURISDICIONAL  EMANADO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL -  INADMISSIBILIDADE -  POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA 
CAUSA,  NO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  DELA NÃO  CONHECER 
MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL 
DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AO  POSTULADO  DA  COLEGIALIDADE  -  RECURSO  DE  AGRAVO 
IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA 
ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  - 
Não  cabe  mandado  de  segurança  contra  julgamentos  impregnados  de 
conteúdo  jurisdicional,  não  importando  se  monocráticos  ou  colegiados, 
proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda 
quando  emanadas  de  Ministro-Relator,  somente  serão  suscetíveis  de 
desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se 
de  pronunciamentos  de  mérito  já  transitados  em  julgado,  mediante 
ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES 
PROCESSUAIS  DO  MINISTRO-RELATOR  E  PRINCÍPIO  DA 
COLEGIALIDADE.  -  Assiste,  ao  Ministro-Relator,  competência  plena  para 
exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que 
dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos 
ao Supremo Tribunal  Federal.  Pode,  em conseqüência,  negar  trânsito,  em 
decisão  monocrática,  a  ações,  pedidos  ou  recursos,  quando  incabíveis, 
intempestivos,  sem  objeto  ou,  ainda,  quando  veicularem  pretensão 
incompatível  com  a  jurisprudência  predominante  na  Suprema  Corte. 
Precedentes. -  O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida 
ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre 
caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e 
Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas 
por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, 
Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/
DF,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão;  MS  22.988/MS,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso;  MS 
24.399/DF,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa;  MS  25.070/DF,  Rel.  Min.  Cezar 
Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin.

Ademais,  apesar  dos  argumentos  expendidos  pela  impetrante,  é 
possível  perceber que a matéria  alusiva à observação  do disposto no  art. 
1.024,  §  3°,  do  Código  de  Processo  Civil  –  CPC/2015  foi  devidamente 
apreciada  pelo  Colegiado  no  julgamento  dos  primeiros  declaratórios  como 
agravo, conforme se observa no seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre 
de Moraes:

“O  presente  recurso  tem  notório  propósito  infringente.  Assim,  em 
nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como agravo 
interno. 

Nessa circunstância, o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo 
Civil de 2015 determina seja concedido prazo ao embargante para que 
complemente  suas  razões,  ‘de  modo  a  ajustá-las  às  exigências  do  art. 
1.021, § 1º’. Trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os 
embargos em agravo interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento 
por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada. 

No presente caso, todavia, a providência é despicienda, pois os 
embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a 
decisão recorrida” (pág. 129 do documento eletrônico 9 – grifei). 

Por fim, registro que o acórdão apontado como ato coator está de 
acordo  com o  entendimento  desta  Corte,  no  sentido  de  que,  no  caso  de 
segundos  embargos  de  declaração,  não  é  possível  alegar  novamente 
questões  já  trazidas  nos  primeiros  declaratórios  e  rejeitadas  pelo  órgão 
julgador,  admitindo-se  a  certificação  do  trânsito  em  julgado  quando  os 
embargos  forem  manifestamente  incabíveis  (MS  37.551-AgR-ED/RS,  de 
minha relatoria; MS 33.328-AgR-ED-ED/DF, Rel.  Min. Celso de Mello; RMS 
34.422-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.965-ED-AgR-ED-ED/DF, 
Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  MS  29.352-ED-ED/DF,  Rel.  Min.  Alexandre  de 
Moraes). 

Isso  posto,  por  ser  incabível  o  presente  mandado  de  segurança, 
nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.
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Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MANDADO DE SEGURANÇA 38.348 (599)
ORIGEM : 38348 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
IMPTE.(S) : FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
ADV.(A/S) : GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA 

(74330/MG)
ADV.(A/S) : FREDERICO BARBOSA GOMES (91022/MG)
ADV.(A/S) : THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI 

(105434/MG)
ADV.(A/S) : LIVIA GUIMARAES GONCALVES (143058/MG)
IMPDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Notifique-se  a  autoridade  coatora  para  apresentar 
informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09).

Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 
7º, II, da Lei 12.016/2009.

Após  a  fluência  do  prazo  decenal,  abra-se  vista  dos  autos  à 
Procuradoria-Geral  da República para emissão de parecer  no lapso de 10 
dias, em consonância ao art. 12 da Lei 12.016/09.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

PETIÇÃO 6.890 (600)
ORIGEM : PET - 6890 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDO.(A/S) : JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO
REQDO.(A/S) : MONICA REGINA CUNHA MOURA
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO (15703/BA)
ADV.(A/S) : JORGE LUIS REHEM ALMEIDA SILVA (13700/BA)
ADV.(A/S) : FABIO MONTEIRO LIMA (43463/DF, 24539-A/PA)
ADV.(A/S) : LEONARDO NEZZO VOLPATTI (58686/DF)
ADV.(A/S) : GIOVANNA PACHECO LOMBA GHERSEL (53086/DF)
REQDO.(A/S) : ANDRÉ LUÍS REIS SANTANA
ADV.(A/S) : JULIANO CAMPELO PRESTES

DECISÃO:
1.  Nestes  autos,  foram  homologados  os  acordos  de  colaboração 

premiada  que  a  Procuradoria-Geral  da  República  celebrou  com  João 
Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luis Reis 
Santana, nos termos do art. 4º, § 7º Lei 12.850/2013.

Em  14.4.2021,  com  supedâneo  no  art.  120,  caput,  do  Código  de 
Processo  Penal  e  a  anuência  manifestada  pela  Procuradoria-Geral  da 
República, foi deferida restituição dos bens apreendidos, a saber:  “(i) 1 (um) 
telefone celular Marca Apple, Modelo Iphone 5, cor branca (FCC ID: BCG-
E2642A. IC: 576C-E2642B,  IMEI:  013984000375790);  (ii)  1 (um) Notebook 
Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata, Serial No.: C02PJGQ5FVH7, 
Senha: Jm150599; (iii) 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro,  
cor prata, Serial No.: C02HMCLVDV13, Senha: veritas”.

Em  nova  manifestação  conjunta  (e.Doc.121),  João  Cerqueira  de 
Santana Filho e  Mônica Regina Cunha Moura solicitaram  “a restituição do 
aparelho  celular  Iphone  S6,  model  A1688  FCC  ID:  BCG-E2946A  IC:  
579/E2946A Cor  Space  Grey”,  entregue  em  24.5.2018  aos  cuidados  dos 
Procuradores da República no Paraná Antônio Carlos Welter e Laura Tessler 
(e.Doc.122).

Com  vista,  posiciona-se  a  Procuradoria-Geral  da  República  pela 
“prorrogação  do  prazo  para  manifestação  sobre  a  restituição  do  aparelho  
celular Iphone S6, model A1668 FCC ID: BCG-E2946A IC: 59C/E2946A, até  
que sejam prestadas informações pela Procuradoria da República no Paraná”  
(e.Doc.127).  

Posteriormente  (e.Doc.130),  o  Juízo  da  12ª  Vara  Federal  da 
Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunica que reconheceu à Colaboradora 
Monica Regina Cunha Moura o direito de passar, a partir do dia 5.10.2021, ao 
cumprimento  da  próxima  fase  do  cumprimento  das  penas  premiais  pelo 
período remanescente  

Breve relato. Decido.
2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial 

se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, 
nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a 
restituição  de  coisa  sujeita  a  perdimento  ou  de  cuja  licitude  se  possa 
questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).

Na hipótese, os Requerentes almejam a restituição dos itens de sua 
propriedade  apreendidos  por  ocasião  da  celebração  dos  seus  acordos  de 
colaboração  premiada,  consubstanciado  em  “aparelho  celular  Iphone  S6, 

model  A1688  FCC  ID:  BCG-E2946A  IC:  579/E2946A  Cor  Space  Grey”,  
entregue  em  24.5.2018  aos  cuidados  dos  Procuradores  da  República  no 
Paraná Antônio Carlos Welter e Laura Tessler (e.Doc.122).

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, são necessárias 
informações adicionais prévias à manifestação, razão pela qual expediu ofício 
“à Procuradoria da República do Paraná, local onde foi entregue o aparelho  
celular,  conforme  comprovante  acostado  pelos  colaboradores,  solicitando 
esclarecimentos sobre o andamento do expediente PR-PR-00009963/2018,  
notadamente sobre eventual juntada em auto(s) judicial(is) e/ou realização de 
perícias, bem como situações impeditivas à restituição do aparelho celular  
Iphone S6, model A1688 FCC ID:BCG-E2946A IC: 579C/E2946A cor Space  
Grey”. 

Em tal  panorama,  o  órgão  ministerial  solicita  prazo  adicional  para 
posicionar-se sobre o pleito  de restituição,  para aferir  a  necessidade ou o 
interesse  no  acautelamento  do  material  para  subsidiar  as  investigações 
relacionadas aos acordos.

À luz desse quadro, considerando o lapso decorrido desde o ofício 
direcionado  à  Procuradoria  da  República  no  Paraná  (e.Doc.128),  cumpre 
renovar vista à Procuradoria-Geral da República sobre a existência, ou não, 
de possíveis situações impeditivas à restituição do bem apreendido .

3. Ante o exposto, defiro o pleito de dilação.
Tendo  em  vista  o  lapso  decorrido  desde  o  ofício  direcionado  à 

Procuradoria  da  República  no  Paraná  (e.Doc.128),  renove-se  vista  à 
Procuradoria-Geral  da  República  para  que  se  posicione  sobre  eventuais 
situações  impeditivas  à  restituição  do  aparelho  celular  Iphone  S6,  model 
A1688 FCC ID:BCG-E2946A IC: 579C/E2946A cor Space Grey, no prazo de 
15 (quinze) dias. 

Certifique-se. Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

PETIÇÃO 9.350 (601)
ORIGEM : 9350 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDO.(A/S) : ESDRA DE ARANTES FERREIRA
ADV.(A/S) : ALESSANDRO DE ROSE GHILARDI (309265/SP)
ADV.(A/S) : HAROLDO CESAR NATER (17018/PR)

DESPACHO: 
Considerando  a  manifestação  da  Procuradoria-Geral  da  República 

(e.Doc.51), determino seja renovada a intimação do advogado Alessandro de 
Rose Ghilardi, OAB 309.265/SP, mediante a publicação deste despacho no 
Diário de Justiça Eletrônico, a fim de comprovar o que vem disposto no art. 
112 do Código de Processo Civil, para aferição de validade da renúncia ao 
mandato  outorgado  pelo  Colaborador  Esdra  de  Arantes  Ferreira.  Prazo:  5 
(cinco) dias. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

PETIÇÃO 9.382 (602)
ORIGEM : 9382 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
REQTE.(S) : MARIA ELISANGELA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
REQDO.(A/S) : JOSE WILSON GONSALVES DE ALMEIDA
ADV.(A/S) : GUILHERME SERGIO CERSOSIMO (19513/SP)

DECISÃO
Trata-se  de  requerimento  de  tutela  provisória  de  urgência 

apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e 
por  MARIA  ELISÂNGELA  DA  SILVA,  buscando  a  atribuição  de  efeito 
suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em  13  de  janeiro  de  2021  deferi  a  tutela  de  urgência,  para  (I) 
suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo nos autos da Apelação nº 1009619-07.2018.8.26.0292; (II) suspender a 
ordem de reintegração de posse, até  o trânsito em julgado da decisão do 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto ao Recurso Extraordinário 

É o breve relato do necessário.
O procedimento cautelar em questão foi ajuizado visando à atribuição 

de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão 
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proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Ocorre,  contudo,  que  o  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  em 

decisão monocrática proferida em 6/8/2021 pelo ilustre Presidente, Min. Rel. 
HUMBERTO  MARTINS,  não  conheceu  do  Agravo  em  Recurso  Especial 
1.914.015 – SP, interposto pelos ora requerentes no processo principal.

Com isso, sobreveio o trânsito em julgado da decisão de procedência 
da  ação  reintegratória,  pois  o  Recurso  Extraordinário  já  havia  sido 
definitivamente indeferido pelo Tribunal de origem, por meio da aplicação de 
temas de repercussão geral (doc. 22 dos autos eletrônicos).

Considerando a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, 
”no  sentido  de  que  o  julgamento  da  ação  principal  referente  à  cautelar  
acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade 
e dependência que possui em relação à causa principal” (AC 4.341 AgR, Rel. 
Min.  DIAS TOFFOLI,  Segunda Turma,  DJe  de  22/11/2017),  evidencia-se a 
superveniente perda do objeto desta Medida Cautelar Incidental. 

Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os seguintes julgados:
“QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA 

CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DESTRANCAMENTO.  EFEITOS  QUE 
PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  759.276.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  PERDA 
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  DA  AÇÃO.  QUESTÃO  DE  ORDEM 
ACOLHIDA PARA EXTINGUIR  A AÇÃO  CAUTELAR  (AC  2.910  MC-AgR, 
Redatora p/ o Acórdão, Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/2/2015).”

“AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR 
EFEITO  SUSPENSIVO  A  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  LIMINAR 
DEFERIDA.  POSTERIOR  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  DO  APELO 
EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a 
ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo 
extremo perdeu  o  objeto.  Ação  cautelar  que  se  julga  prejudicada,  ficando 
revogada a liminar deferida (AC 1.947 MC-REF, Rel.  Min. AYRES BRITTO, 
Pleno, DJe de 8/8/2011).”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento 
Interno  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  JULGO  PREJUDICADA  A 
PRESENTE PETIÇÃO, ficando revogada a decisão nela proferida. 

À Secretaria, para que proceda ao imediato arquivamento dos autos.
Após, publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

PETIÇÃO 9.783 (603)
ORIGEM : 9783 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
REQTE.(S) : JANDIRA FEGHALI
ADV.(A/S) : OLIVER OLIVEIRA SOUSA (57888/DF)

DECISÃO
Trata-se de Petição ajuizada para instauração de inquérito a fim de 

apurar suposto crime de ameaça, previsto  no artigo 147 do Código Penal, 
perpetrados por terceiros não identificados, em compartilhamento nas redes 
sociais  do  Deputado Federal  EDUARDO BOLSONARO contra  a Deputada 
Federal JANDIRA FEGHALI.

O Ministério Público Federal requer a remessa dos autos à Primeira 
Instância, nos seguintes termos:

Trata-se de Petição autuada a partir de requerimento formulado pela 
Deputada Federal Jandira Feghali, para instauração de Inquérito com vistas a 
identificar autores do suposto crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do 
Código Penal, perpetrado por terceiros, não identificados, em postagens nas 
redes sociais do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro.

Segundo  consta  da  representação,  em  02/07/2021,  o  Deputado 
Federal  Eduardo  Bolsonaro  publicou  em  suas  redes  sociais  (Youtube  e 
Facebook) vídeo por meio do qual faz referência à publicação da Deputada 
Jandira Feghali na rede social ‘Instagram’ sobre Josef Stalin. 

Após  a publicação,  seguidores do citado  Deputado  Federal  teriam 
proferido  comentários  à  postagem,  tais  como,   ‘fuzilar  em  praça  pública', 
‘executar  os  comunistas  em  praça  pública';  reações  que,  no  entender  da 
noticiante, teriam o efeito de lhe causar mal injusto e grave. 

A requerente argumentou, ainda, que:
‘(...)  a  liberdade  psíquica  da  Noticiante  encontra-se  gravemente 

abalada. Ademais, a liberdade física da Noticiante também foi ameaçada, pois 
em razão da gravidade da ameaça produziu-se grande temor acompanhado 
da sensação de insegurança, que tolhe a liberdade de movimento.

Dessa  maneira,  como  são  inúmeras  as  pessoas  que  postaram  e 
estão postando nas redes sociais ameaças à Noticiante, fica difícil ou quase 
impossível a individualização da conduta delitiva. O que não afasta o temor e 
insegurança que a Noticiante vem passando’.

Por  fim,  requereu  a  instauração  de  investigação  criminal  com  o 
objetivo  de  identificar  a  autoria  do  suposto  crime  de  ameaça,  a  fim  de 
possibilitar a responsabilidade do indigitado autor.

O  requerimento  de  instauração  de  inquérito  foi  direcionado  à 

Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  no  Distrito  Federal,  que 
remeteu o procedimento ao Supremo Tribunal Federal.

(…)
É o relatório.
Dos  fatos  narrados  no  requerimento  de  instauração  de  inquérito, 

depreende-se que as supostas ameaças foram proferidas por terceiros  em 
espaço aberto para comentários em postagens nas redes sociais do Deputado 
Federal EDUARDO BOLSONARO.

(…)
No caso em tela, a representante aduz ter sido vítima de ameaças, 

não pelo Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO, mas, sim, por pessoas 
que  interagiram  nas  postagens  publicadas  por  meio  das  redes  sociais  do 
referido parlamentar.

Pela análise da narrativa e das capturas de tela colacionadas, não se 
vislumbram  indícios  de  participação  de  autoridade  com  foro  perante  o 
Supremo Tribunal Federal no suposto delito imputado pela representante.

Resta, portanto, afastada a competência dessa Corte Suprema.
Quanto  ao  órgão  competente  para  prosseguimento  do  feito,  se 

Justiça  Estadual  ou  Federal,  colhe-se  que  as  supostas  ameaças  foram 
proferidas à Deputada Federal no exercício de seu mandato e em razão dele, 
o  que  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  da 
representação.

Diante disso, a realização de possíveis diligências preliminares aptas 
a  apurar  a  autoria  do  crime  narrado,  bem  como  eventual  instauração  de 
inquérito, dar-se-á no primeiro grau da Justiça Federal do Distrito Federal.

(...)”
Diante desse contexto, inexistindo agente com foro nesta Corte nos 

termos  do  art.  102,  inciso  I,  alíneas  “b”  e  “c”,  da  Constituição  Federal, 
acompanhando  a  manifestação  ministerial,  DETERMINO  a  remessa  do 
presente feito à Justiça Federal do Distrito Federal, a quem compete a análise 
do pleito.

Dê-se baixa.
Publiquem-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Reator

PETIÇÃO 10.019 (604)
ORIGEM : 10019 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PIAUÍ
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) : OSVALDO DE JESUS DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
REQDO.(A/S) : JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA
REQDO.(A/S) : JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA FILHO
ADV.(A/S) : ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS (2885/PI)

DESPACHO
PETIÇÃO.  EXCEÇÃO  DA  VERDADE.  SUPOSTA  AUTORIA  DE 

DEPUTADO  FEDERAL.  AUTOS  REMETIDOS  AO  STF  PELO  JUÍZO  DA 
COMARCA DE TERESINA/PI. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO FEITO 
PELA  PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO.

1.  Petição  autuada  neste  Supremo  Tribunal,  em  5.11.2021,  e 
distribuída na mesma data.

Nela se tem que o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/
PI, em 25.1.2020, decidiu:

“1.  Trata-se  de  pedido de EXCEÇÃO DA VERDADE (Processo nº 
0007268-37.2019.8.18.0140) proposto por OSVALDO DE JESUS DA SILVA, 
ora  excipiente,  em  razão  da  QUEIXA-CRIME  (Processo  nº  
0000326-86.2019.8.18.0140), que JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA e JÚLIO 
CÉSAR CAVALHO LIMA FILHO, move contra  o ora excipiente, ambos em  
andamento nesta Vara.

2. Dessa forma, RECEBO a EXCEÇÃO DA VERDADE oferecida pelo  
EXCIPIENTE/QUERELADO,  OSVALDO  DE  JESUS  DA  SILVA  OLIVEIRA 
contra os EXCEPTOS/QUERELANTES, JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA e  
JÚLIO CÉSAR CARVALHO LIMA FILHO, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais.

3.  Isto  posto,  verifico  que  o  excepto/querelante  JÚLIO  CÉSAR 
CARVALHO  LIMA  é  Deputado  Federal  do  Estado  do  Piauí,  detentor  de 
prerrogativa de foro pela referida função, devendo ser processado e julgado  
pelo  Supremo  Tribunal  Federal  nos  termos  do  art.  102  da  Constituição  
Federal.

4. Assim, entendo não ser este Juízo competente para instruir e julgar  
a presente Exceção da Verdade.

5. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos, bem como 
dos autos principais  e  dos autos conexos 0003063-62.2019.8.18.0140),  ao 
Supremo Tribunal, por ser aquele, o Juízo competente para processar e julgar  
o presente feito” (fl. 12 do Vol. 1).

2. O art. 85 do Código de Processo Penal estabelece que:
“Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes 

as  pessoas  que  a  Constituição  sujeita  à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  
Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, 
quando oposta e admitida a exceção da verdade”.

3. Em 9.11.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, 
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que, em 9.12.2021, manifestou-se nos seguintes termos:
“Inicialmente,  cabe  registrar  que,  ao  intimar  os  exceptos  para 

apresentação da contestação, a 8a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI  
agiu  em conformidade  com a  jurisprudência  dos  tribunais  superiores,  que 
determina a instrução da questão prejudicial perante a 1a instância, a fim de, 
na  eventualidade  de  admiti-la,  remetê-la  ao  tribunal  originariamente 
competente, ao qual cabe tão somente julgá-la. (…)

Entretanto,  ante  a  ausência  dessa  essencial  peça  processual  nos  
autos, não é possível a manifestação do Ministério Público Federal quanto ao 
mérito da exceptio, sob pena de violação do princípio do contraditório e da 
ampla defesa, esculpidos no art, 523 do Código de Processo Penal e no art.  
50, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  manifesta-se  pela  
expedição de ofício ao juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI 
para que remeta a contestação oferecida pelo excepto, possibilitando a sua 
manifestação meritória”.

4. Oficie-se o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI 
para  que,  no  prazo  máximo  de  cinco  dias,  encaminhe  ao  Supremo 
Tribunal Federal a contestação oferecida pelo excepto.

5.  Com  a  resposta, dê-se  nova  vista  à  Procuradoria-Geral  da 
República.

Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

PETIÇÃO 10.093 (605)
ORIGEM : 10093 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
REQTE.(S) : FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADV.(A/S) : FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (107642/SP)
REQDO.(A/S) : WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
1. Fábio de Oliveira Ribeiro propôs ação declaratória, autuada como 

petição, contra o Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto.
2. Venha aos autos declaração de hipossuficiência, ou providencie-se 

a juntada do comprovante de recolhimento das custas pertinentes.
3. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 42.212 (606)
ORIGEM : 42212 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : ESTADO DO AMAZONAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : FRANCISCO AUZELANDE DE FREITAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANA MARIA DA SILVA CASAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
Vistos etc.
Na sessão  virtual  de  05.02.2021  a  12.02.2021,  a  Primeira  Turma 

deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo para 
que a reclamação tenha regular sequência, nos termos do voto do Ministro 
Marco  Aurélio,  Redator  para  acórdão,  ocasião  em  que  fiquei  vencida,  na 
companhia do Ministro Dias Toffoli.

O voto prevalecente está assim consignado:
“Com a leitura da decisão impugnada, depreende-se, a despeito de 

assentada a ausência de transcendência da matéria, em jogo discussão sobre 
a  responsabilidade  do  Poder  Público  por  créditos  de  empregado  de 
prestadora de serviços, ante falha na fiscalização do contrato de terceirização. 

O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido 
formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a 
harmonia,  com  a  Constituição  Federal,  do  §  1º  do  artigo  71  da  Lei  nº 
8.666/1993,  no  que  excluída  a  atribuição,  automaticamente,  de 
responsabilidade  subsidiária  à  tomadora  dos  serviços,  à  Administração 
Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo 
da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931. 

Ao assentar a falta de transcendência do tema, o Tribunal Superior do 
Trabalho, indeferiu a sequência do processo, de forma a ver submetida a lide, 
com questão constitucional, ao Supremo. Frise-se que a falta de fiscalização 
do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação 
jurídica regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Provejo o agravo para 
que a reclamação tenha regular sequência.” (DJe 14.4.2021)

Tendo em vista o teor do voto majoritário exarado nesta reclamação, 
(i)  requisitem-se  informações  do  Órgão  reclamado,  a  serem  prestadas  no 
prazo  de  10  dias  (art.  989,  I,  do  CPC/2015),  bem  como  (ii) citem-se  os 
beneficiários da decisão reclamada, (art. 989, III, do CPC/2015), a fim de que 
apresentem contestação, no prazo legal.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 47.483 (607)
ORIGEM : 47483 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : RIO ITA LTDA
ADV.(A/S) : JOSE JUAREZ GUSMAO BONELLI (41820/RJ)
ADV.(A/S) : MARCOS SILVEIRA DE BRAGANCA (79985/RJ)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 

SÃO GONÇALO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : WELLINGTON DA COSTA ANTUNES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : HBS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Manifeste-se a reclamante sobre os documentos eletrônicos 36 a 38.
Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECLAMAÇÃO 47.894 (608)
ORIGEM : 47894 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : AMAZONAS
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : ESTADO DO AMAZONAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 14ª VARA DO TRABALHO DE 

MANAUS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

VIGILANCIA E SEGURANCA DE MANAUS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
Reitere-se  o  pedido  de  informações  ao  Órgão  reclamado,  com  o 

estabelecimento de prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora 

RECLAMAÇÃO 48.064 (609)
ORIGEM : 48064 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA 

DO SUL
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : CLAUDIA OTILIA DA SILVA FREITAS
ADV.(A/S) : JARDEL TRINDADE MARTINHO (71239/RS)
INTDO.(A/S) : RENOVATTO RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO: Nada a prover.
Arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 49.318 (610)
ORIGEM : 49318 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : AZZUF LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - EPP
ADV.(A/S) : GISELE ESTEVES FUZZA (298032/SP)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE 

INDAIATUBA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : BENJAMIN BARBOSA DE SOUSA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : UNILEVER BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO: Tendo  em  vista  que  os  Avisos  de  Recebimento  (AR) 
constantes nos eDOCs 25 e 33 retornaram com a informação “mudou-se” e 
que  o  AR  constante  no  eDOC  38  retornou  com  a  informação  de  que  o 
destinatário  é  desconhecido,  intime-se  a  reclamante  para  que  forneça 
endereço atualizado de Beijamin Barbosa de Sousa, no prazo de 5 dias, sob 
pena de extinção do feito.

Atendida a solicitação, à Secretaria para que proceda à citação da 
parte beneficiária. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 49.843 (611)
ORIGEM : 49843 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : MUNICÍPIO DE CANOAS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : PAULO ROBERTO CAVALHEIRO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se  de  reclamação  com  pedido  de  liminar  proposta  pelo 
Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do 
Trabalho  -  TST  nos  autos  do  AIRR  0021107-41.2017.5.04.0205,  para 
preservar  a  competência  do Supremo Tribunal  Federal  -  STF  e  garantir  a 
observância das teses fixadas pela Corte Suprema nos julgamentos da ADC 
16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão 
Geral. 

Em  22/10/2021,  indeferi  a  liminar,  determinei  a  requisição  de 
informações  e  a  intimação  do  reclamante  para  que  emendasse  a  petição 
inicial,  indicando  o  endereço  para  a  citação  do  beneficiário  (documento 
eletrônico 6).

As informações foram apresentadas (documento eletrônico 8).
Entretanto,  devidamente  intimado  (documento  eletrônico  9),   o 

reclamante não indicou os dados necessários para a citação do beneficiário 
(documento eletrônico 10).

Dispõe o art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, que é 
ônus  da  parte  reclamante  indicar  o  endereço  do  beneficiário  da  decisão 
impugnada, verbis : 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito,  determinará que o autor, no 
prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  emende  ou  a  complete,  indicando  com 
precisão o que deve ser corrigido ou completado . 

Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a  diligência,  o  juiz 
indeferirá a petição inicial” (grifei). 

Assim, determino novamente a intimação do reclamante para que, no 
prazo de 5 dias, indique o endereço correto do Sr. Paulo Roberto Cavalheiro 
para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

A  seguir,  cite-se  o  beneficiário  acima  referido  para,  querendo, 
apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 

À Secretaria, para as providências. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECLAMAÇÃO 50.446 (612)
ORIGEM : 50446 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES 

DO RIO GRANDE DO SUL - ANOREG/RS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1. O Estado do Rio Grande do Sul alega descumprimento, por parte 

do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, à orientação assentada 
por  esta  Corte  no  julgamento  da  ADI  4.412,  em  que  restou  firmada  a 
competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra 

atos do Conselho Nacional de Justiça.
Narra  o  Estado-membro  autor  ter  o  órgão  judiciário  reclamado 

conhecido e dado parcial provimento a mandado de segurança impetrado em 
face de ato administrativo do presidente da Corte de Justiça local que,  ao 
concretizar  as  disposições  da  Resolução  n.  80/09,  do  CNJ,  determinou  a 
aplicação  do  teto  remuneratório  aos  ocupantes  interinos  das  serventias 
extrajudiciais consideradas vagas em razão de remoções irregulares.

Sustenta o reclamante ter havido usurpação da competência desta 
Suprema Corte para apreciar ato oriundo do CNJ, na forma do art. 102, I, “r”, 
da Constituição Federal, consoante interpretação assentada no julgamento da 
ADI 4.412. 

Requer,  liminarmente,  a  suspensão  da  decisão  reclamada  e,  no 
mérito, sua cassação.

No mérito, pede a cassação da decisão impugnada.
É o Relatório. 
2.  Entendo presentes os requisitos  autorizadores da concessão do 

provimento liminar pleiteado. 
No  julgamento  da  ADI  4412,  o  Supremo  Tribunal  Federal, 

interpretando o art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, fixou a compreensão 
segundo  a  qual  insere-se  na  esfera  de  competência  deste  Tribunal 
Constitucional  o  julgamento  de  ações  voltadas  contra  atos  oriundos  do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Transcrevo a tese firmada naquela oportunidade:

Nos  termos  do  artigo  102,  inciso  I,  r,  da  Constituição  Federal,  é 
competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  Federal  processar  e  julgar, 
originariamente,  todas  as  ações  ajuizadas  contra  decisões  do  Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas 
no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas 
nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.

Controverte-se, no âmbito do mandado de segurança de origem, a 
respeito da legalidade do ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul  que acolheu a manifestação da Assessoria Especial 
Administrativa e determinou providências a fim de submeter os ganhos dos 
ocupantes  interinos  de  serventias  extrajudiciais  ao  teto  remuneratório 
constitucional.

Colho  dos  autos,  especialmente  do  parecer  acima referido,  que  a 
determinação impugnada teve por escopo dar cumprimento à Resolução n. 
80/09 do CNJ, que declarou a vacância das unidades dos serviços notarias e 
registrais  cujos  responsáveis  não  tenham  sido  investidos  por  meio  de 
concurso público.

Esse  panorama  leva-me  a  crer,  ao  menos  em  juízo  de  cognição 
sumária,  que embora formalmente indicado como ato coator,  na origem, a 
determinação do presidente do Tribunal  de Justiça do Rio Grande do Sul, 
busca-se, em verdade, discutir os termos da Resolução n. 80/09, emanada do 
Conselho Nacional de Justiça.

Essa  compreensão  decorre,  ademais,  dos  argumentos  expendidos 
pelo  órgão  judiciário  reclamado  ao  afastar  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva no julgamento ora impugnado. Confira-se:

O ato combatido é oriundo da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado, acolhendo parecer da Juíza Assessora da Presidência - que entendeu 
plenamente  viável  a  cobrança  dos  valores  oriundos  do  excedente  do  teto 
constitucional,  com  seus  consectários  –  ainda  que  tenha  relação  com  a 
Resolução n.º 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ. 

Como se trata de ato da presidência, que respaldou ou acolheu a 
manifestação de sua assessoria, entendo que a competência é deste Tribunal, 
ainda que a decisão administrativa esteja vinculada ao cumprimento de 
decisões proferidas na esfera pelo CNJ. (grifei)

Entendo  plausível,  portanto,  a  tese  jurídica  defendida  pela  parte 
reclamante no sentido de que o Tribunal de Justiça local  teria  usurpado a 
competência desta Corte para julgar a validade de ato oriundo do CNJ, nos 
termos assentados na ADI 4.412. 

O  perigo  na  demora  exsurge  da  iminência  do  pagamento  de 
vencimentos acima do teto remuneratório constitucional, os quais, dado seu 
caráter alimentar, são irrepetíveis.

3.  Desse  modo,  sem  prejuízo  da  reapreciação  da  matéria  no 
julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os 
efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.

4. Comunique-se.
5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, 

I).
6.  Cite-se  a  parte  beneficiária  no  endereço  fornecido  pela  autora, 

para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 50.455 (613)
ORIGEM : 50455 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : LEDA MARIA DE MORAIS
ADV.(A/S) : OSCAR DINIZ REZENDE (33404/MG)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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RECLDO.(A/S) : PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE DIVINÓPOLIS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MUNICÍPIO DE ITAÚNA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se  de  reclamação com pedido  de  liminar  proposta  por  Leda 
Maria de Morais contra decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma 
Recursal  Cível  da  Comarca  de  Divinópolis/MG  nos  autos  do  Processo 
0053999-74.2019.8.13.0223,  por  suposto  desrespeito  à  competência  do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao 
deixar  de  enviar  a  esta  Corte  o  agravo  em recurso  extraordinário  por  ela 
interposto, usurpou a competência deste Tribunal.

É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do RISTF).

Bem examinados  os  autos,  vê-se que a pretensão  merece  parcial 
acolhida.

O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência 
desta Corte  a decisão do Tribunal  de origem que não conhece de agravo 
manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, 
para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.

Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao 
negar  seguimento  ao  recurso  extraordinário,  não  se  baseou  em  nenhum 
recurso  julgado  segundo  a  sistemática  da  repercussão  geral.  Na 
fundamentação, houve a citação apenas de precedentes das Turmas deste 
Tribunal.

Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão 
que, neste caso, negou seguimento ao agravo interposto com base no art. 
1.042 do CPC/2015. 

Todavia,  essa  usurpação  de  competência  não  conduzirá 
necessariamente ao envio dos autos a esta Corte, porque o art. 1.042, § 2º, 
do novo CPC, dispõe que:

“§  2º  A petição  de agravo  será dirigida ao  presidente  ou ao  vice-
presidente  do  tribunal  de  origem e independe do  pagamento  de  custas  e 
despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de 
recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento 
e do juízo de retratação.” (grifei)

Dessa forma, a  autoridade reclamada, em vez de enviar o  agravo 
para  apreciação  desta  Corte,  poderá  aplicar  desde  logo  a  sistemática  da 
repercussão  geral,  com  indicação  expressa  do  Tema/RG  no  qual  está  se 
baseando,  sendo  cabível,  evidentemente,  a  interposição de agravo  interno 
para combater decisão que eventualmente negue seguimento ao recurso, nas 
hipóteses previstas pelo art. 1.030, I, a, do CPC/2015.

Isso  posto,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido  para  cassar  a 
decisão  reclamada  e  determinar  que:  (i)  seja  proferida  nova  decisão, 
aplicando a sistemática da repercussão geral  ao agravo, com base no art. 
1.042,  §  2º,  do  CPC/2015,  nos  termos  da  fundamentação  exposta  nesta 
decisão ou; (ii) se o caso não se enquadrar em nenhum Tema/RG, enviar os 
autos para o exame do agravo por esta Corte (art. 161, parágrafo único, do 
RISTF).

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 
Turma Recursal reclamada.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 50.529 (614)
ORIGEM : 50529 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : ADILSO DA SILVA MACHADO
ADV.(A/S) : ADILSO DA SILVA MACHADO (69512/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ITAÚ UNIBANCO S/A
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adilso da 
Silva Machado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST)  nos  autos  do  Processo  0007213-61.2012.5.02.000,  por  suposto 
desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por 
esta  Suprema  Corte  no  julgamento  do  AI  751.478-RG/SP  (Tema  248  da 
Repercussão Geral).

A reclamante sustenta, em síntese, que o TST, além de usurpar a 
competência  desta Corte, aplicou a sistemática da repercussão geral,  com 
base no referido recurso paradigma, de forma equivocada. 

É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 
enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do RISTF).

Bem examinados  os  autos,  constato  a  manifesta  inadmissibilidade 
desta reclamação.

Após consultar o sítio eletrônico do TST, entendo ser possível verificar 
que  o  ato  decisório  objeto  desta  reclamação  transitou  em  julgado  em 
27/10/2021.

Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta 
Corte em 16/11/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o 
manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, 
§ 5°, I, do CPC/2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

[...]
§ 5° É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
Ademais,  é  certo  que  a  reclamação  não  é  sucedâneo  de  ação 

rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, 
assim, a Súmula 734/STF:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato 
judicial  que  se  alega  tenha  desrespeitado  decisão  do  Supremo  Tribunal 
Federal”.

Isso posto,  nego seguimento a esta reclamação (art.  21,  §  1°,  do 
RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 50.548 (615)
ORIGEM : 50548 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 19ª VARA DO TRABALHO DE 

SALVADOR
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : EDLEUZA MARTA DE SENA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : RITA DE CASSIA ARAUJO FERREIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : VANIA LUCIA ARAUJO LINS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional  com pedido liminar, 
ajuizada pelo Município de Salvador, em face de ato do Juízo da 19ª Vara do 
Trabalho de Salvador, nos autos do Processo 0010146-29.2013.5.05.0019.

Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade 
reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, 
ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária 
diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.

À vista disso, aduz que:
“O  MUNICÍPIO  DO  SALVADOR,  com  o  objetivo  de  assegurar  a 

aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal  no julgamento da 
ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021, apresentou impugnação 
aos cálculos que serviram de base para a expedição de precatório pelo Juízo 
reclamado (Doc. 03). 

Ocorre que, sob o único fundamento de que a fase de 7 Procuradoria 
Geral  do  Município  do  Salvador  Procuradoria  Especializada  Judicial 
Trabalhista liquidação teria transitado em julgado, o Juízo reclamado negou a 
aplicação da SELIC como taxa de juros e índice de correção monetária (Doc. 
01), o que viola o entendimento vinculante firmado por esse Tribunal acerca 
da matéria. 

Com o escopo de evidenciar  a  aderência  da  questão  debatida  na 
decisão impugnada com aquela objeto  das decisões vinculantes proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal na da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E 
ADI  nº  6.021,  o  MUNICÍPIO DO SALVADOR apresenta  o seguinte  quadro 
comparativo 

(…)
O trecho em destaque, dotado de efeito vinculante e eficácia erga 

omnes, é claro ao afastar o trânsito em julgado da decisão de conhecimento 
e/ou liquidação como óbice para a sua aplicação, desde que sem qualquer 
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os  critérios 
legais). 

Com a devida vênia, o Juízo reclamado somente poderia afastar a 
aplicação do efeito vinculante da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 
6.021 se tivesse avançado na análise quanto à existência ou não daquilo que 
o  acórdão  dessa  Suprema  Corte  descreveu  com  a  omissão  expressa  ou 
simples consideração de seguir os critérios legais. 

Portanto,  constata-se  que  a  decisão  impugnada  violou  o 
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entendimento vinculante  desse  Supremo Tribunal  Federal  ao  erigir  o  mero 
trânsito em julgado como óbice para a sua aplicação, sem qualquer análise 
sobre a ocorrência ou não da omissão expressa ou simples consideração de 
seguir  os critérios  legais  no que se refere à taxa de juros e ao índice de 
correção monetária”. (eDOC 1, pp. 6-9)

Por  fim,  repisa  que  o  ato  reclamado  descumpriu  os  parâmetros 
fixados no  julgamento das  mencionadas ações constitucionais,  no que  diz 
respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie. 

Requer  assim a  concessão  de  medida  liminar  para  suspender  os 
efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.

É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I,  l,  da Constituição e 

regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  cabimento  para 
preservar  a  competência  do  Tribunal  ou  garantir  a  autoridade  das  suas 
decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie 
súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo 
reclamante.

A  reclamante  sustenta  violação  ao  decidido  por  esta  Corte  no 
julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de 
minha  relatoria,  no  qual  o  Plenário  desta  Corte,  conferindo  interpretação 
conforme à Constituição ao art.  879, § 7º,  e ao art.  899, § 4º,  da CLT, na 
redação  dada  pela  Lei  13.467  de  2017,  determinou,  até  que  sobrevenha 
solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e 
de  juros  vigentes  para  as  condenações  cíveis  em  geral,  quais  sejam,  a 
incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da 
taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO  TRABALHO.  AÇÕES 
DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE 
CONSTITUCIONALIDADE.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO  DOS  DEPÓSITOS 
RECURSAIS  E  DOS  DÉBITOS  JUDICIAIS  NA JUSTIÇA DO  TRABALHO. 
ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 
467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  TABELAMENTO  DE  JUROS. 
INSTITUCIONALIZAÇÃO  DA TAXA REFERENCIAL (TR)  COMO POLÍTICA 
DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF. 
APELO  AO  LEGISLADOR.  AÇÕES  DIRETAS  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  JULGADAS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES, 
PARA CONFERIR  INTERPRETAÇÃO CONFORME  À  CONSTITUIÇÃO AO 
ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
13.467,  DE  2017.  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS.  1.  A  exigência  quanto  à 
configuração  de  controvérsia  judicial  ou  de  controvérsia  jurídica  para 
conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-
se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta 
independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de 
outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão 
tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo 
Tribunal  Federal  declarou  a  inconstitucionalidade  do  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR 
seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, 
pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de 
natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de 
remuneração da caderneta de poupança foi  reputada ofensiva  à isonomia, 
pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 
4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do 
IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se 
confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso 
daquele  índice  seria  a  única  consequência  possível.  A solução  da  Corte 
Superior  Trabalhista,  todavia,  lastreia-se em uma indevida  equiparação  da 
natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda 
Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, 
com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na 
Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor 
para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas 
da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos 
no  contexto da  Consolidação das Leis  Trabalhistas (CLT),  como índice de 
atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à 
Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela 
Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, 
deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação 
judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do 
Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para 
as hipóteses de condenações cíveis em geral  (art.  406 do Código Civil),  à 
exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico 
(art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com 
a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no 
RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que 
antecede  o  ajuizamento  das  ações  trabalhistas,  deverá  ser  utilizado  como 
indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A 
partir  de  janeiro  de  2001,  deverá  ser  utilizado  o  IPCA-E  mensal 
(IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos 

do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os 
juros legais  (art.  39,  caput,  da Lei  8.177,  de 1991).  7.  Em relação à fase 
judicial,  a  atualização  dos  débitos  judiciais  deve  ser  efetuada  pela  taxa 
referencial  do  Sistema  Especial  de  Liquidação  e  Custódia  –  SELIC, 
considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 
13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da 
Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com 
base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de 
outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in 
idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do 
novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos 
efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer 
rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação 
rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou 
qualquer  outro  índice),  no  tempo  e  modo  oportunos  (de  forma 
extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora 
de  1%  ao  mês,  assim  como  devem  ser  mantidas  e  executadas  as 
sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua 
fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora 
de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase 
de  conhecimento,  independentemente  de  estarem  com  ou  sem  sentença, 
inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa 
Selic  (juros  e  correção  monetária),  sob  pena  de  alegação  futura  de 
inexigibilidade  de  título  judicial  fundado  em  interpretação  contrária  ao 
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda 
que  transitados  em  julgado,  em  que  a  sentença  não  tenha  consignado 
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os  critérios 
legais).  10.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade  julgadas  parcialmente  procedentes”.  (Tribunal  Pleno, 
DJe 7.4.2021)

Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que 
ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos 
jurídicos de modulação dos efeitos da decisão,  dentre  eles a aplicação de 
eficácia   erga omnes   e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em   
julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices 
de  correção  monetária  e  taxa  de  juros  (omissão  expressa  ou  simples 
consideração de seguir os critérios legais).

Também  restou  decidido  que  serão  reputados  válidos  e  não 
ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, 
incluindo ação rescisória,  todos os pagamentos realizados  utilizando a TR 
(IPCA-E ou qualquer outro índice),  no tempo e modo oportunos (de forma 
extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de 
mora de 1% ao mês.

Pois bem.
No  hipótese  vertente,  acerca  da  atualização  monetária  do  crédito 

trabalhista,  matéria  em debate,  verifico que o Juízo  de origem, ao proferir 
sentença  condenatória,  consignou  o  seguinte:  “A  correção  monetária  foi  
aplicada nos termos da Súmula 381 do E. TST e os juros quantificados na  
forma da lei”. (eDOC 4, p. 5)

Iniciada  a  fase  de  execução  do  julgado,  a  autoridade  reclamada 
entendeu  por  bem  julgar  improcedente  a  impugnação  aos  cálculos 
apresentada, sob a seguinte fundamentação:

“Vistos, etc. 
MUNICÍPIO DE SALVADOR, opôs IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, 

em face do precatório expedido por este Juízo nos autos da ação movida por 
1. EDLEUZA MARTA DE SENA, 2.RITA DE CÁSSIA ARAÚJO FERREIRA e 
3.VÂNIA LUCIA ARAÚJO LINS DOS SANTOS. Os autos foram conclusos para 
julgamento. 

FUNDAMENTAÇÃO 
A impugnação visa a discutir valor do precatório expedido por este 

Juízo  após  finda  e  transitada  em julgado  a  discussão  acerca  dos  valores 
devidos. 

Não é cabível,  nesta fase processual,  alterar as contas, estando a 
matéria coberta pelo manto da coisa julgada. 

CONCLUSÃO 
Isto  posto,  julgo  IMPROCEDENTE  a  impugnação  aos  cálculos 

opostas  mantendo  inalterados  os  precatórios  expedidos.  Tudo  conforme 
fundamentação supra, que faz parte integrante deste decisum, como se aqui 
estivesse literalmente transcrito. NOTIFICAR AS PARTES.”. (eDOC 5, p. 2)

Assim,  em  um  primeiro  juízo,  dada  a  omissão  na  sentença 
condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo 
que  a  decisão  reclamada  encontra-se  em  dissonância  com  a  decisão 
vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 
59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de 
juros vigentes o IPCA-E,  na fase pré-judicial  e,  a partir  da citação,  a taxa 
SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.

Ante  o  exposto,  reservando-me o direito  a  exame mais  detido  da 
controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos 
de  periculum in  mora  e  fumus  boni  iuris,  defiro  o  pedido  de  liminar,  para 
determinar  a  suspensão  do  Processo  0010146-29.2013.5.05.0019  até  a 
decisão final da presente reclamação. 

Requisitem-se novas informações à autoridade reclamada no prazo 
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de 10 dias (art. 989, I,  CPC), devendo esclarecer se houve à expedição e 
efetivo pagamento do precatório,  encaminhando cópia dos documentos, se 
necessário.

Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC)
Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço 

da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)

Após,  abra-se  vista  à  Procuradoria-Geral  da  República.  (art.  991, 
NCPC)

Comunique-se. Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 50.605 (616)
ORIGEM : 00649742520211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : EVANI XAVIER VELOSO
ADV.(A/S) : BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA 

(89780/MG, 228633/RJ)
RECLDO.(A/S) : TURMA RECURSAL DE JURISDIÇÃO EXCLUSIVA DE 

BELO HORIZONTE BETIM E CONTAGEM
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE 

MINAS GERAIS (DER-MG)
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO: Requisitem-se  informações  à  autoridade  reclamada  no 
prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC); em seguida, cite-se a parte beneficiária 
para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).

Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço 
da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).

Sem  prejuízo,  dê-se  vista  dos  autos  à  Procuradoria-Geral  da 
República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 

Oportunamente, retornem os autos à conclusão
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 50.685 (617)
ORIGEM : 50685 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : JOAO CARLOS TEIXEIRA COBRA
ADV.(A/S) : ELIZABETH YUMI KUMIMOTO (341792/SP)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE ARARAQUARA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Trata-se  de  reclamação com pedido  de  liminar  proposta  por  João 
Carlos Teixeira Cobra para garantir a observância do enunciado da Súmula 
Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP.

A defesa técnica afirma que o reclamante foi preso em sua residência 
no  dia  5  de  outubro  de  2021  por  uma  equipe  do  DEIC-1ª  Delegacia  da 
DISCCPAT.

Aduz que
“[a] prisão foi resultante de mandado de busca e apreensão ainda não 

apresentado ao respeitável Juízo da 30ª Vara Criminal do Foro Criminal da 
Barra Funda, e nem mesmo ao reclamante e às pessoas que presenciaram a 
entrada dos policiais na residência. Interpretando os fatos quando da chegada 
dos policiais ao local  onde se encontrava o preso,  pode-se concluir  que a 
entrada  dos  mesmos  só  foi  concretizada  após  a  ameaça  da  invasão  da 
residência.

Na mesma peça, pela autoridade policial foi identificado o flagrante 
pela posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido, mas que apresentava 
sinais de raspagem de numeração, o que fez com que fosse equiparada a 
calibre restrito para fim de penalização da conduta e classificação provisória 
do ilícito” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Em  13/10/2021,  o  Ministério  Público  denunciou  o  reclamante  nos 
autos 1524214-44.2021.8.26.0228 como incurso nos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da 
Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art. 69 do Código 
Penal, requerendo remessa ao juízo do mandado de busca e apreensão pela 
suposta prática da conduta de organização criminosa. 

Sustenta que 
“[...]  o  Magistrado  da  30ª  Vara  Criminal  do  Foro  da  Barra  Funda 

nesses autos 1524214-44.2021.8.26.0228 determinou a distribuição ao juízo 
que deferiu a ordem de busca e apreensão. E, até o momento da decisão de 

remessa dos autos, não houve nos autos a juntada da cópia deste mandado 
de busca e apreensão.

Após  alguns  dias  foi  localizado  o  número  correto 
1519181-25.2021.8.26.0050  dos  autos  que  deferiu  o  cumprimento  do 
mandado de busca e apreensão. De tal modo, a defesa promoveu o ingresso 
aos autos requerendo a juntada da procuração para ter acesso ao conteúdo” 
(págs. 3-4 do documento eletrônico 1).

No entanto, a autoridade reclamada negou o pedido, sob a seguinte 
alegação:

“Nos termos da manifestação ministerial retro, e sobretudo a fim de 
evitar  que  sejam  frustradas  as  diligências  da  medida  cautelar  ainda  em 
andamento,  ainda  não  se  revela  possível  a  pretendida  habilitação  dos 
causídicos nos autos.

Isso  porque  ainda  não  houve a juntada aos autos do relatório  de 
cumprimento da busca e apreensão deferida às fls. 296/300, o que indica que 
as diligências investigativas ainda estão em execução” (pág. 4 do documento 
eletrônico 1).

Diante disso, requer  o deferimento  inaudita altera parte da medida 
liminar, 

“[...]  possibilitando  o  acesso  pelos  advogados  constituídos  aos 
elementos  de  provas  já  documentados  nos  autos,  medida  que, 
inquestionavelmente,  garantirá  a  observância  ao  Enunciado  da  Súmula 
Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal.

Requer,  ainda,  a  intimação  da  autoridade  reclamada  para  prestar 
informações  no  prazo  legal,  assim como,  a  intimação  do  Ilustre  Ministério 
Público, para que querendo, se manifestar” (pág. 7 do documento eletrônico 
1).

É o relatório. Decido.
Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-

Geral  da  República  (art.  52,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  do 
Supremo Tribunal Federal - RISTF) por entender que esta reclamação reúne 
todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, 
devidamente instruída.

Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao 
Relator  julgar  a  reclamação quando a matéria  for  objeto  de  jurisprudência 
consolidada na Corte, como se dá na espécie.

Isso posto, passo ao exame do mérito.
Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pela autoridade 

reclamada:
“[...]
Ante a representação da autoridade policial da 1ª DISCCPAT - São 

Paulo/SP,  bem  como  após  manifestação  do  representante  do  Ministério 
Público, foi proferida nos autos, aos 05.07.2021, a decisão de fls. 45/47, com 
o  seguinte  tópico  final:  ‘(  ...  )  Ante  o  exposto,  presentes  os  pertinentes 
requisitos legais autorizadores da medida, acolho a representação e DEFIRO 
a  busca e apreensão domiciliar  nos  imóveis  situados e utilizados  por:  1  - 
Róbson Rodrigues Hussein (Rua Pedro Aragonês, nº 26-A, Jardim São Paulo, 
zona leste, São Paulo/SP); 2 - Rogério Amaro de Paula (Rua Palmas, nº 26, 
3ª Divisão, São Paulo/SP); 3 - Edinei Liscínio Vieira (Rua São Pedro, nº 54, 
Recanto Verde Sol, São Paulo/SP); 4 - Adriano Gilsomar dos Santos (Avenida 
Deputado Euclides Nicolau Kliemann, nº 4685, bairro Esmeralda, Santa Cruz 
do Sul/RS, e Rua Venâncio Aires, nº 683, Centro, Santa Cruz do Sul/RS); e 5 - 
José Francisco Lopes Reis (Rua Sólon, nº 767, bairro Bom Retiro, São Paulo/
SP, e Rua Jerônimo Marcucci, nº 245-A, bairro Olhos d'Água, Belo Horizonte/
MG), pelo prazo de 10 (dez) dias.’

Em 06.07.2021, foi proferida a seguinte decisão nos autos de busca e 
apreensão criminal (fls. 64/65): ‘( ... ) Ante o exposto, presentes os pertinentes 
requisitos legais autorizadores da medida, acolho a representação e DEFIRO 
a  busca  e  apreensão  domiciliar  no  imóvel  situado  na  Rua  Gustav  Willi 
Borghoff, nº 350, Parque Industrial Tomas Édson, São Paulo/SP, local que é 
utilizado  por  Róbson  Rodrigues  Hussein,  Rogério  Amaro  de  Paula,  Edinei 
Liscínio Vieira,  Adriano Gilsomar dos Santos e José Francisco Lopes Reis, 
pelo prazo de 10 (dez) dias.’

Em 16.07.2021, foi proferida decisão com o seguinte tópico final (fl. 
110): ‘(...) Assim, acolho a representação e defiro a prorrogação de prazo para 
o cumprimento da ordem de busca e apreensão domiciliar já deferida às fls. 
45/47, na qual já houve autorização de exame pericial nos aparelhos celulares 
eventualmente apreendidos em poder do investigado.’

A  autoridade  policial  representou  pela  renovação  de  prazo  para 
cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar já deferida e, em 
05.08.2021, foi  proferida a seguinte decisão (fl.  139):  ‘(...)  Assim, acolho a 
representação e defiro a prorrogação de prazo para o cumprimento da ordem 
de busca e apreensão domiciliar já deferida às fls. 45/47 e 110.’

Após nova representação da autoridade policial, foi proferida decisão 
aos  29.09.2021,  cujos termos seguem (fls.  296/300):  ‘(...)  Ante o  exposto, 
presentes os pertinentes requisitos legais autorizadores da medida, acolho a 
representação  e  DEFIRO  a  busca  e  apreensão  domiciliar  nos  imóveis 
situados nos seguintes endereços: 1 - Rua Alberto Hodge, 895, Alto da Boa 
Vista,  São  Paulo/SP;  2  -  Estrada  do  Corredor,  4777,  Jardim  Paineira, 
Itaquaquecetuba/SP; 3 - Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, 260, Jardim Raposo, 
São Paulo/SP; 4 - Rua Paulina, 674, bairro Chácara Mafalda, São Paulo/SP; 5 
-Rua Tuim, 371, apto 142, Moema, São Paulo/SP; e 6 - Rua Francisco Leitão, 
235,  apto.  22,  Pinheiros,  São  Paulo/SP,  locais  utilizados  por  João  Carlos 
Teixeira Cobra, Oscar Alcântara, Arthur Azevedo Filho, IBC Cigarros e Samuel 
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Santos dos Reis, responsável pela Monte Reis Dist. de Embalagens EIRELI 
pelo prazo de 10 (dez) dias.’

Em 18.11.2021, foi protocolado pedido de habilitação nos autos pela 
reclamante  e,  após  manifestação  contrária  do  ilustre  representante  do 
Ministério Público, foi proferida decisão em 19.11.2021, nos seguintes termos 
(fl.  328):  ‘Vistos.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  e  acesso  aos  autos 
formulado pelos advogados de João Carlos Teixeira Cobra (fls. 320/321). O 
Ministério  Público  manifestou-se  pelo  indeferimento  do  pedido  (fl.  325). 
Decido.  Nos termos da manifestação ministerial  retro, e sobretudo afim de 
evitar  que  sejam  frustradas  as  diligências  da  medida  cautelar  ainda  em 
andamento,  ainda  não  se  revela  possível  a  pretendida  habilitação  dos 
causídicos nos autos. Isso porque ainda não houve a juntada aos autos do 
relatório de cumprimento da busca e apreensão deferida às fls.  296/300, o 
que  indica  que  as  diligências  investigativas  ainda  estão  em  execução.  É 
evidente,  nesse  contexto,  que  o  conhecimento  prematuro  das  atividades 
investigativas pelos envolvidos pode acarretar prejuízo à sua efetividade, até 
porque  os  apontados  elementos  de  prova  ainda  não  se  encontram 
documentados nos autos. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 
320/321. Encaminhe-se cópia desta decisão, por e-mail, aos peticionários. Int.’

Outrossim, considerando que ainda não houve a juntada aos autos do 
relatório de cumprimento da busca e apreensão deferida às fls. 296/300, por 
despacho  proferido  em  22.11.2021  foi  determinado  que  se  solicitassem 
informações sobre o cumprimento da referida medida cautelar (fl. 334).

Esclareço a Vossa Excelência, por fim, inexistir, na visão deste 
Juízo, violação ao disposto na Súmula Vinculante 14, eis que o referido 
verbete  é  expresso  acerca  da  necessidade  de  que  as  diligências 
investigativas já estejam documentadas nos autos, o que ainda não se 
verifica no presente caso.

[...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 15; grifado no original).
Conforme  se  verifica,  não  há  nenhum  desrespeito  à  Súmula 

Vinculante  14.  O  procedimento  investigatório  encontra-se  em  fase  de 
cumprimento  de  diligências  e  a  negativa  de  acesso  àqueles  autos,  no 
momento, se harmoniza com a redação do referido verbete, in verbis:

“É  direito  do  defensor,  no  interesse  do  representado,  ter  acesso 
amplo  aos  elementos  de  prova  que,  já  documentados  em  procedimento 
investigatório  realizado  por  órgão  com  competência  de  polícia  judiciária, 
digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Nessa linha, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:
“[...]  Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e 

que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em 
curso.  Precedentes.  Inteligência  da  Súmula  Vinculante  nº  14  do  Supremo 
Tribunal  Federal.  Recurso  provido  para,  admitida  a  reclamação,  julgá-la 
procedente.  1.  O  direito  do  investigado  de  ter  acesso  aos  autos  não 
compreende  diligências  em  andamento,  na  exata  dicção  da  Súmula 
Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. 
Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Prejudicado o exame da 
liminar.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 50.745 (618)
ORIGEM : 50745 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : FELIPE DE CASTRO RUBIO POLI (252833/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : WILTON DI GIAIMO PEIXOTO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1.  Festpan  Alimentos  Importação  e  Exportação  Ltda.  e  Transfest 

Transportes Rodoviários Ltda. propuseram reclamação constitucional em face 
de  acórdão  do Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª  Região,  proferido  nos 
autos de n. 1002140-15.2016.5.02.0465, na qual alega descumprimento ao 
quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.

Segundo o  reclamante,  a  transgressão  ao  julgamento  da  ADC 48 
decorre  do  reconhecimento,  por  parte  do  órgão  reclamado,  de  vínculo 
empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em 
contrariedade  ao  art.  5º,  da  lei  11.442/07,  que  expressamente  confere 
natureza  comercial  aos  contratos  de  que  ora  se  cuida  e  cuja 
constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 

Requer,  liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, 
sua  cassação,  com o  reconhecimento  da  competência  da  Justiça  Comum 
para processar e julgar o feito originário. 

É o relatório.
2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC n.  48, 

Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO  DO  TRABALHO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DA 
CONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE .  TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. 
LEI  11.442/2007,  QUE  PREVIU  A TERCEIRIZAÇÃO  DA ATIVIDADE-FIM. 
VÍNCULO  MERAMENTE  COMERCIAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE 
RELAÇÃO DE EMPREGO. 

1.  A  Lei  nº  11.442/2007  (i)  regulamentou  a  contratação  de 
transportadores  autônomos  de  carga  por  proprietários  de  carga  e  por 
empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-
fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo 
de emprego nessa hipótese. 

2.  É  legítima  a  terceirização  das  atividades-fim  de  uma  empresa. 
Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe 
uma  única  forma  de  estruturar  a  produção.  Ao  contrário,  o  princípio 
constitucional  da livre  iniciativa garante aos  agentes  econômicos  liberdade 
para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, 
art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer 
prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, 
a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de 
danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma 
vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 

4.  Procedência  da  ação  declaratória  da  constitucionalidade  e 
improcedência  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Tese:  1  A  Lei 
11.442/2007 é constitucional,  uma vez  que a  Constituição não veda a 
terceirização,  de  atividade-meio  ou  fim.  2  O  prazo  prescricional 
estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de 
créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial,  não 
incidindo  na  hipótese  o  art.  7º,  XXIX,  CF.  3  Uma  vez  preenchidos  os 
requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação 
comercial  de  natureza  civil  e  afastada  a  configuração  de  vínculo 
trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)

O  acórdão  reclamado,  por  sua  vez,  dispôs  sobre  a  matéria  nos 
seguintes termos: 

Alega a reclamada que o acórdão foi  omisso ao não apreciar  seu 
argumento  de  que  o  art.  5º  da  Lei  11.442/07  estabelece  que  as relações 
decorrentes do transporte de cargas de que trata o art.  4º são sempre de 
natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização 
de vínculo de emprego. 

Sem razão. 
Da  análise  das  provas  constantes  nos  autos  foi  observada  no 

parágrafo 4º da Cláusula 1ª do contrato de prestação de serviços autônomos 
de  fls.  ID  6beb0da,  imposição  da  forma  como  o  autor,  na  condição  de 
motorista entregador, deveria se trajar, indicando evidente exercício de poder 
diretivo de empregador pela reclamada, além disso, a testemunha do autor 
confirmou que encontrava com o mesmo na reclamada todos os dias e que 
não  era  possível  recusar  carga  ou  faltar,  havendo  inclusive,  contato  da 
reclamada por  telefone  para  mudança  de  rota  e  itinerário  e  também para 
passar novos serviços, existindo também o contrato de comodato de fls. ID 
91bf7c,  referente  a  um  aparelho  celular  fornecido  ao  autor  indicando 
prestação de serviços de maneira não eventual. 

Desse  modo,  restou  comprovado  o  desvirtuamento  das 
características da prestação de serviços autônoma por presentes na relação 
com a reclamada a subordinação,  a pessoalidade,  a  onerosidade e a não 
eventualidade, o que afasta a aplicação do art. 5º da Lei 11.442/07.

Rejeito. 
Conforme se depreende do acórdão reclamado, o Tribunal de origem, 

com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de 
vínculo empregatício com o contratante.

Apesar  de  a  Lei  11.442/07  haver  sido  declarada  constitucional, 
subsiste  a  competência  da Justiça  do  Trabalho  para o  reconhecimento da 
existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso 
presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, nos termos do art. 114, da CF.

Assim,  não  há  falar  em  desrespeito  ao  quanto  decidido  por  este 
Supremo Tribunal na ADC 48, por ausência de aderência estrita entre o ato 
reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.

Nesse sentido, são os recentes julgados da Segunda Turma deste 
Tribunal. Exemplificativamente, confiram-se:

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  ADC 48/DF. 
AUSÊNCIA  DE  ADERÊNCIA  ESTRITA.  UTILIZAÇÃO  DA  VIA 
RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental 
são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por 
isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os 
elementos  do  vínculo  trabalhista,  com base  na  análise  do  conjunto  fático-
probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização 
da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo 
regimental a que se nega provimento

(Rcl  48618  AgR,  Relator(a):  RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda 
Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233  DIVULG 
24-11-2021  PUBLIC 25-11-2021)

Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
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DECISÃO  RECLAMADA  PROFERIDA  COM  BASE  NAS  PROVAS 
PRODUZIDAS.  NÃO  CABIMENTO  DA  RECLAMAÇÃO.  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO. 1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 
48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base 
na  análise do  conjunto fático-probatório  dos autos.  Logo,  não há  falar  em 
preservar  a  garantia  da  decisão  proferida  na  citada  ADC 48,  porquanto  a 
decisão  paragonada,  no  ponto  impugnado,  não  contraria  o  paradigma  de 
confronto.  2.  Revela-se  incabível,  pela  via  reclamatória,  o  revolvimento  da 
matéria fática debatida nos processo subjacente. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento.

(Rcl  45724  AgR,  Relator(a):  EDSON  FACHIN,  Segunda  Turma, 
julgado  em  08/06/2021,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-128   DIVULG 
29-06-2021  PUBLIC 30-06-2021)

Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias 
ordinárias  demandaria  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos, 
providência não admitida na via reclamatória. 

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 50.765 (619)
ORIGEM : 50765 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
ADV.(A/S) : PATRICIA MIRANDA CENTENO AMARAL (54917/DF, 

24190/GO) E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : RELATOR DO AIRR Nº 10766-76.2016.5.18.0018 DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ROBSON CARDOSO DE JESUS SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1.  Tecnoseg  Tecnologia  Em  Servicos  Ltda.  alega  que  o  Tribunal 

Superior  do  Trabalho,  ao  negar  seguimento  a  recurso  extraordinário  com 
fundamento  na  sistemática  de  repercussão  geral,  aplicou  de  forma 
equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG 
(Tema 181) 

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
É que a decisão ora questionada transitou em julgado em 24/11/2021, 

antes, portanto, do ajuizamento desta ação reclamatória, que se deu apenas 
em 26/11/2021.

Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988,  § 5º, 
inciso I,  do CPC, que qualifica  como inadmissível  a  reclamação proposta 
após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Esse  dispositivo  processual,  na  verdade,  apenas  positivou 
entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se 
encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim 
redigido:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado  o ato 
judicial  que  se  alega  tenha  desrespeitado  decisão  do  Supremo  Tribunal 
Federal.

3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.
4. Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 50.805 (620)
ORIGEM : 50805 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : CAMILA PATRIZIA ABREU RODRIGUES LINDOSO
ADV.(A/S) : ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA 

(17649/MA) E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO LUÍS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ESTADO DO MARANHAO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BENEF.(A/S) : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO 

E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - 
CEBRASPE

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Camila 
Patrizia Abreu Rodrigues Lindoso contra decisão proferida pelo Presidente da 
Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA 
nos autos do Processo 0844155-72.2018.8.10.0001, por suposto desrespeito 
à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao 

deixar  de  enviar  a  esta  Corte  o  agravo  em recurso  extraordinário  por  ela 
interposto, usurpou a competência deste Tribunal.

É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do RISTF).

Bem examinados os autos,  vê-se  que  a pretensão merece parcial 
acolhida.

O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência 
desta Corte  a  decisão do Tribunal  de origem que não conhece de agravo 
manifestamente incabível,  interposto com base no art.  1.042 do CPC/2015, 
para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.

Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao 
negar  seguimento  ao  recurso  extraordinário,  não  se  baseou  em  nenhum 
recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral.

Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão 
que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art.  1.042 
do CPC/2015. 

Todavia,  essa  usurpação  de  competência  não  conduzirá 
necessariamente ao envio dos autos a esta Corte, porque o art. 1.042, § 2º, 
do novo CPC, dispõe que:

“§ 2º  A petição de  agravo  será  dirigida  ao presidente ou  ao vice-
presidente  do  tribunal  de  origem e  independe do  pagamento  de  custas  e 
despesas postais,  aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de 
recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento 
e do juízo de retratação.” (grifei)

Dessa forma,  a autoridade reclamada,  em vez de enviar  o agravo 
para  apreciação  desta  Corte,  poderá  aplicar  desde  logo  a  sistemática  da 
repercussão  geral,  com indicação  expressa  do  Tema/RG no  qual  está  se 
baseando,  sendo cabível,  evidentemente,  a  interposição  de  agravo interno 
para combater decisão que eventualmente negue seguimento ao recurso, nas 
hipóteses previstas pelo art. 1.030, I, a, do CPC/2015.

Isso  posto,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido  para  cassar  a 
decisão  reclamada  e  determinar  que:  (i)  seja  proferida  nova  decisão, 
aplicando a sistemática da repercussão geral  ao agravo, com base no art. 
1.042,  §  2º,  do  CPC/2015,  nos  termos  da  fundamentação  exposta  nesta 
decisão ou; (ii) se o caso não se enquadrar em nenhum Tema/RG, enviar os 
autos para o exame do agravo por esta Corte (art. 161, parágrafo único, do 
RISTF).

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 
Turma Recursal reclamada.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 50.819 (621)
ORIGEM : 50819 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PASSO 

FUNDO
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANA CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional,  com pedido liminar, 
proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo 
Tribunal  do  Trabalho  da  4ª  Região,  nos  autos  do  Processo  nº  0020170- 
70.2021.5.04.0664.

Na petição inicial,  o  reclamante alega,  em síntese,  que a  decisão 
reclamada ofendeu a autoridade  desta  Corte,  consubstanciada  na  Súmula 
Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas 
em lei complementar para agentes de combate a endemias contratados pelo 
Município pelo regime celetista. Traz a seguinte síntese fática: 

“Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado 
em  grau  de  recurso  ordinário  pela  11ª  Turma  do  TRT4  nos  autos  da 
reclamatória trabalhista nº 0020170-70.2021.5.04.0664.

Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso 
de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários 
e deferir  vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores, sob o 
fundamento de que o legislador municipal teria se omitido em legislar para os 
empregados públicos, o que autoriza o Judiciário suprir essa omissão.

O processo ainda não transitou em julgado”. (eDOC 1, p. 2-3) 
Sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma 

vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto 
dos  Servidores Públicos  Municipais)  a  servidores  não  detentores de  cargo 
público,  terminou  por  admitir  que  o  Município  legislasse sobre  direito  do 
trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.

Defende também violação aos entendimentos firmados nas Súmulas 
Vinculantes 4 e 10.
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Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da 
decisão reclamada e pede, ao final, a cassação do ato reclamado. 

É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
A reclamação, tal como prevista no art. 102,  I, l, da Constituição e 

regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  cabimento  para 
preservar  a  competência  do  Tribunal  ou  garantir  a  autoridade  das  suas 
decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie 
súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 
37, cuja redação é a seguinte:

“Não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Colhe-se da ementa e do voto condutor do acórdão que o Tribunal de 
origem aplicou o Estatuto dos  Servidores Públicos  do Município  de Passo 
Fundo  (LC  203/2008)  a  contrato  regido  pela  CLT,  estendendo  vantagens 
estatutárias a agente de endemias. Confira-se trecho: 

“MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO.  AGENTE  DE  COMBATE  A 
ENDEMIAS.  SERVIDOR  PÚBLICO.  Agente  de  combate  a  endemias, 
contratado  pelo  regime  jurídico  da  CLT,  tem  direito  às  vantagens 
previstas nas Leis Complementares nºs 202/2008 e 203/2008, porque a 
Lei Orgânica do município não distingue em relação aos seus servidores 
públicos à natureza do regime jurídico em que vinculados ao município 
réu. 

(...)
Adoto como razão de decidir, os fundamentos contidos no Acórdão 

0021606-09.2017.5.04.0663, de minha relatoria, que transcrevo: "Da análise 
das disposições constantes  da legislação  municipal  invocada  pelas partes, 
entendo que não prospera a tese do reclamado, quando alega que a referida 
legislação teria aplicação restrita aos servidores estatutários, ao argumento de 
que seria dirigida aos "funcionários efetivos".

Isso porque a Lei  Orgânica do Município de Passo Fundo não faz 
distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do 
regime jurídico  mediante o qual  estão vinculados ao Município  reclamado, 
dispondo  no  seu  art.  20  que  "são  servidores  do  Município  todos  quantos 
percebam remuneração dos cofres público". Nesses termos, não é razoável 
afastar a aplicação da Lei Municipal sob o fundamento de que seria restrita 
aos estatutários, quando inexistente tal restrição em seu bojo.

As disposições da Lei Complementar nº 203/2008, por sua vez, se 
destinam,  de  modo  geral,  ao  quadro  de  servidores  municipais,  buscando 
especificar  o  conceito  do  servidor  público.  Entretanto,  a  Lei  Orgânica 
Municipal, que possui caráter constitucional para o Município de Passo Fundo, 
se sobrepõe às suas próprias leis complementares. Como consequência, a 
especificação do conceito de servidor público trazida pela Lei Complementar 
nº 203/08 não prevalece nessas circunstâncias, em razão da afronta direta ao 
art. 20 da Lei Orgânica Municipal, anteriormente transcrito.

Ressalto que não há qualquer afronta ao disposto no art. 22, inciso II, 
da Constituição Federal, uma vez que o ente municipal não está legislando 
sobre direito do trabalho, mas sim é a própria lei orgânica municipal que não 
faz distinção entre os benefícios devidos aos servidores em razão da natureza 
do regime jurídico que os vincula ao Município.

Ainda, não há qualquer afronta ao art. 37, caput, da Constituição 
Federal,  uma  vez  que  a  própria  lei,  ao  não  diferenciar  os  servidores 
celetistas  e  estatutários,  permite  que  estes  recebam  os  mesmos 
benefícios."

Portanto, sob os fundamentos supra, cumpre reformar a decisão 
de primeiro grau, quanto ao particular, para reconhecer à reclamante, na 
condição de empregada pública municipal,  o direito a concessão das 
vantagens  previstas  no  Estatuto  do  Servidor  Municipal,  como  a 
"progressão de grau, avanços/adicionais trienais, licença prêmio, abono 
familiar  e  diferenças  decorrentes  da  base  de  cálculo  do adicional  de 
insalubridade, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3 e FGTS, em 
parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e de 
juros  legais,  na  forma  do  art.  20  c/c  art.  art.  36  da  Lei  Orgânica  do 
Município de Passo Fundo e jurisprudência majoritária deste Regional. 
(eDOC 5, p. 1; 13-14)

A decisão, à primeira vista, contraria a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens 
estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em 
lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar, ainda que de forma 
não expressa, o princípio da isonomia para garantir aos agentes de endemias 
direitos trabalhistas que não lhes são próprios. 

Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que disciplinou o contido 
no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, o regime jurídico aplicável aos 
agentes comunitários de saúde é o celetista, salvo quando exista lei local a 
dispor em sentido diverso. Logo, o que se autoriza aos gestores locais, no que 
se  refere  ao  regime  jurídico  dos  agentes  comunitários  de  saúde,  é  a 
equiparação, em favor desses agentes, das regras do regime estatutário em 
detrimento das regras aplicáveis no regime celetista.

Diga-se,  por  oportuno,  que  a  plena  sujeição  ao  regime  jurídico 
estatutário, com os atributos próprios da efetividade e da estabilidade, ou seja, 
da  forma  como  requerida  pelo  recorrente  em  seu  recurso  extraordinário, 
apenas ocorre com a aprovação em concurso público. Confira-se, a propósito, 
o seguinte precedente: 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL.  REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.  TEMPO 
DE  SERVIÇO.  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DO  CHEFE  DO  PODER 
EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 
10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime 
Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder 
Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de 
incidência  de  vantagens  funcionais  sem  a  participação  ativa  do  Poder 
competente.  2.  Regime  celetista.  Equiparação.  Os  servidores  oriundos  do 
regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto 
nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos 
legais  que  dependam  da  efetividade.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade 
julgada procedente em parte” (ADI 1695, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal 
Pleno, DJ 28-05-2004) 

Dessa  forma,  considerando  as  peculiaridades  do  caso 
apresentado, num primeiro juízo, entendo que o acórdão viola à Súmula 
Vinculante 37. 

Ante  o  exposto,  defiro  o  pedido  liminar  para  determinar  a 
suspensão dos efeitos da decisão reclamada      proferida pelo Tribunal do   
Trabalho  da  4ª  Região,  nos  autos  do  Processo  nº  0020170- 
70.2021.5.04.0664.

Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço 

da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).

Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo 
prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 

Publique-se. Int..
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 50.869 (622)
ORIGEM : 50869 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO
RECLDO.(A/S) : JUIZ DO TRABALHO DA 14ª VARA DO TRABALHO DE 

VITÓRIA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : EMERSON BARBOSA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado 
do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho 
de  Vitória/ES  nos  autos  do  Processo  00000437-05.2020.5.17.0014,  por 
suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das 
ADPFs 114/PI, 275/PB, 387/PI e 485/AP.

O reclamante  sustenta,  em síntese,  que  a  decisão  reclamada,  ao 
determinar o bloqueio de valores supostamente devidos pelo Estado à Sabor 
Original Alimentação e Serviços Eireli, para satisfação de crédito trabalhista 
devido  pela  mencionada  entidade  privada,  violou  a  autoridade  do  que  foi 
decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  no  julgamento  das  acima 
referidas ADPFs.

É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do RISTF).

Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 
Neste  caso,  conforme relatado,  aponta-se  desrespeito  ao  decidido 

por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 114/PI, 275/PB, 387/PI e 
485/AP. Os acórdãos foram assim ementados:

“Direito  constitucional.  Arguição  de  descumprimento  de  preceito 
fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre 
a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição 
proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a 
jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de 
convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para 
pagamento  de  verbas  trabalhistas  de  empregados  da  Companhia  de 
Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram 
na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 
9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade 
via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito 
da  subsidiariedade  é  satisfeito  quando  inexiste,  no  caso,  outro  meio 
processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, 
geral  e  imediata  (cf.  ADPF 33,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes).  3.  Os  recursos 
vinculados  à  execução  do  objeto  de  convênios  celebrados  entre  entes 
federados  não  podem  ser  utilizados  para  pagamento  de  despesas  com 
pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos 
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orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 
275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 
4.  Conversão  da  apreciação  da  liminar  em  exame  de  mérito,  para  julgar 
procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados 
a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial 
para  pagamento  de  débitos  trabalhistas  de  sociedade de  economia  mista, 
ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto 
no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 
2º da CF/1988).” (ADPF 114/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 

“CONSTITUCIONAL.  ADPF.  BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS 
POR DECISÕES JUDICIAIS.  CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR 
ENTE  DA  ADMINISTRAÇÃO  INDIRETA.  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  OS 
PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1.  Decisões judiciais  que determinam o bloqueio,  penhora ou liberação de 
receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração 
Pública,  para  satisfação  de  créditos  trabalhistas,  violam  o  princípio  da 
legalidade  orçamentária  (art.  167,  VI,  da  CF),  o  preceito  da  separação 
funcional  de  poderes  (art.  2º  c/c  art.  60,  §  4º,  III,  da  CF),  o  princípio  da 
eficiência da Administração Pública (art.  37, caput, da CF) e o princípio da 
continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no 
julgamento  da  ADPF  387  (Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno, 
julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 
275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo 
fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do 
Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de 
valores  oriundos  da  conta  única  do  Estado  do  Piauí,  para  pagamento  de 
verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do 
Estado  do  Piauí  S/A (EMGERPI).  3.  Conversão  da  análise  do  pedido  de 
medida  cautelar  em  julgamento  de  mérito.  Ação  devidamente  instruída. 
Possibilidade.  Precedentes.  4.  É  aplicável  o  regime  dos  precatórios  às 
sociedades  de  economia  mista  prestadoras  de  serviço  público  próprio  do 
Estado  e  de  natureza  não  concorrencial.  Precedentes.  5.  Ofensa  aos 
princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial 
ao  da  legalidade  orçamentária  (art.  167,  VI,  da  CF),  aos  princípios  da 
independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime 
constitucional  dos  precatórios  (art.  100  da  CF).  6.  Arguição  de 
descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CONSTITUCIONAL. 
ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL. 
BLOQUEIO,  PENHORA  E  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  PELA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO 
JURISDICIONAL.  1.  Arguição  proposta  pelo  Governador  do  Amapá  contra 
decisões  judiciais  proferidas  sob  a  jurisdição  do  TRT-8ª  Região  que 
determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao 
fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo 
Estado  a  empresas  que  são  rés  em  ações  trabalhistas.  2.  As  decisões 
judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o 
caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado 
de constitucionalidade via  ADPF.  A jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no 
caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental 
de  forma  ampla,  geral  e  imediata.  Precedentes.  3.  Atos  de  constrição 
praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de 
que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração 
estadual.  Violação  do  contraditório,  da  ampla  defesa,  do  princípio  do  juiz 
natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4.  Conversão  da  apreciação  da  liminar  em  exame  de  mérito,  para  julgar 
procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não 
podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento 
de  valores  devidos  em  ações  trabalhistas,  ainda  que  as  empresas 
reclamadas  detenham  créditos  a  receber  da  administração  pública 
estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio 
da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno - grifei) 

Dessa forma, constato haver consonância entre a tese defendida pelo 
reclamante e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 

Além disso, se é vedada a penhora de valores devidos pelo Estado 
nos  processos  em  que  ele  é  executado,  tendo  em  vista  o  regime  de 
precatórios, seria contraditório permitir-se a penhora de dinheiro público em 
processos nos quais o devedor é uma entidade privada.

A Primeira  Turma  deste  Tribunal,  inclusive,  já  acolheu  pretensão 
idêntica do Município de São Luís/MA. Vejam-se:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
TRABALHISTA.  EXECUÇÃO.  PENHORA DE  VERBAS  MUNICIPAIS  PARA 
QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA 
DO  ENTE  PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  À  AUTORIDADE  DAS 
DECISÕES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  PROFERIDAS  NAS 
ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-
MC  E  275.  OCORRÊNCIA.  IMPENHORABILIDADE.  NECESSIDADE  DE 
SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA 
LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, 
Rel. Min. Luiz Fux). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA 
RECLAMAÇÃO.  VIOLA  A  ADPF  485  E  A  ADPF  275  DECISÃO 
DETERMINANDO  A  RETENÇÃO  DE  VALORES  DEVIDOS  PELO  ENTE 
PÚBLICO  A  PARTICULAR  SEM  SUBMISSÃO  AO  REGIME 
CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA 
expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, 
mediante o qual determinou: “que promova a retenção de créditos porventura 
devidos  e  ainda  não  pagos  à  empresa  MAXXIMUS  MANUTENÇÃO  E 
SERVIÇOZ  LTDA,  conforme  confessado  na  instrução  processual,  para 
salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante 
de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e 
quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em 
conta judicial  à disposição deste Juízo”(doc. 17, fl.  6).  2.  Não se admite a 
constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, 
sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo 
constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como 
ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da 
CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da 
CF)  e  da  continuidade  dos  serviços  públicos  (art.  175  da  CF).  3.  Nessas 
circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São 
Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em 
questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional 
de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. 
Recurso  de  agravo  a  que  se  dá  provimento.”  (Rcl  39.362-AgR/MA,  Rel. 
p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 

Nessa linha, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 39.425/
MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 41.417-MC/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; 
Rcl 41.611-MC/MA, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC/MA, Rel. Min. Roberto 
Barroso; Rcl 39.937-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 39.267-MC/MA, Rel. 
Min.  Edson  Fachin;  Rcl  47.305/RJ,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes;  e  Rcl 
41.696/MA, de minha relatoria.

Por fim, entendo ser oportuno destacar que se um Estado não pagar 
uma  determinada  dívida  voluntariamente,  é  descabida  a  imposição  de 
qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos 
meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga 
invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor.

Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e 
determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 
114/PI, 275/PB, 387/PI e 485/AP (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao 
Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 50.873 (623)
ORIGEM : 50873 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : FRANCIMAR MACEDO FORMIGA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
Aguarde-se,  em  Secretaria,  o  transcurso  do  prazo  do  pedido  de 

informações. 
Após, venham-me conclusos.
Publique-se. 
Brasília, 09 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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JUDICIÁRIO  COM  O  DE  TÉCNICO  DE  NÍVEL  SUPERIOR.  AUMENTO 
ESCALONADO  ATÉ  O  IMPLEMENTO  DA  INTEGRALIDADE  DOS 
VENCIMENTOS.  DECISÃO  RECLAMADA QUE  CONFERE  INCREMENTO 
IMEDIATO  DE  100%  DO  DÉFICIT  REMUNERATÓRIO  COM  BASE  NO 
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  AFRONTA  À  SÚMULA  VINCULANTE  37. 
PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.

Vistos etc.
1. Trata-se  de  reclamação  constitucional,  com  pedido  de  liminar, 

ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, 
I,  “l”,  da Constituição Federal,  988 do Código de Processo Civil  e 156 do 
RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0800427- 12.2019.8.12.0026/50002, 
que teria afrontado a Súmula Vinculante 37, bem como a decisão proferida 
por  este Supremo Tribunal  Federal  no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126 da 
sistemática da repercussão geral). 

2.  O Estado do Mato Grosso do Sul  reporta  julgado procedente o 
pedido deduzido na ação subjacente para reconhecer a servidor estadual a 
equiparação  do  cargo  de  Analista  Judiciário  com  o  de  Técnico  de  Nível 
Superior,  considerando-se  como  termo  inicial  27.02.2014,  com os  reflexos 
sobre a gratificação natalina, férias, adicionais por tempo de serviço e outras 
vantagens  calculadas  sobre  a  remuneração  base  e  na  forma  da  lei  de 
regência.

Contra a sentença, relata manejada apelação, a que, em um primeiro 
momento, negado provimento. Na ocasião, registrado que a Lei 4.834/2016 
equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico 
Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da 
Constituição Federal.

Contra  o  acórdão,  noticia  interposto  recurso  extraordinário,  a  que 
negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento 
de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo 
Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126). Após o julgamento do 
ARE 1.278.713-RG por esta Suprema Corte, o Tribunal reclamado determinou 
o retorno dos autos para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 
do CPC). 

Afirma que o Tribunal estadual deu parcial  provimento à apelação, 
aplicado, apenas em parte, o entendimento exarado no aludido precedente. 
Em face dessa decisão, narra opostos embargos de declaração, rejeitados, e 
interposto novo apelo extremo, ao qual negado seguimento, com fulcro no art. 
1.030,  I,  “a”,  do  CPC,  à  compreensão  de  que  decidida  a  causa  em 
consonância  com  o  Tema  1.126.  Contra  essa  decisão,  interposto  agravo 
interno, que pende de julgamento.

3. O  reclamante  sustenta  que  o  reconhecimento,  pela  Corte 
reclamada,  da  equiparação  de  vencimentos  a  partir  da  publicação  da  Lei 
Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% 
da  diferença  entre  as  remunerações  entre  os  cargos  de  técnico  de  nível 
superior  e  de  analista  judiciário  área  fim  desde  a  data  1º.1.2016  -  sem 
observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula 
Vinculante 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema 1.126. Explica 
que a Lei Estadual nº 4.834/2016 estabeleceu o incremento salarial gradativo, 
de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 

Defende  que,  nos  termos  da  Súmula  Vinculante  37,  não  cabe  ao 
Poder  Judiciário  substituir  o  Poder  Legislativo  e  equiparar  vencimento  de 
servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio 
da isonomia.

Assevera, em abono de sua tese, que ao exame do ARE 1.278.713-
RG,  esta  Suprema Corte  reafirmou sua  jurisprudência,  a  fim  de  afastar  a 
equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível 
Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante 
violação da Súmula Vinculante 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da 
decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela 
cassação do ato reclamado.

4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Afirma que  “a 
2ª Câmara Cível deste Tribunal,  exercendo juízo de retratação, deu parcial  
provimento  ao  recurso  para  julgar  procedente  em  parte  o  pedido, 
‘reconhecendo  o  direito  do  autor  à  equiparação  salarial  em  relação  aos 
Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n.  
4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das  
diferenças remuneratórias  até a efetiva implementação da integralidade do 
valor devido’”. 

É o relatório. 
Decido.
1. Alega-se,  na  presente  reclamação  constitucional,  a  violação  da 

Súmula Vinculante 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).

2. Nos  termos  da  Súmula  Vinculante  37,  “não  cabe  ao  Poder 
Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,  aumentar  vencimentos  de  
servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

3. Ao  exame  do  ARE 1.278.713-RG  (Tema  1.126),  esta  Suprema 
Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação,  
pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível  
Superior  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  
anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.

4. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato 
Grosso do Sul, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, 
versando sobre a equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos 
de  analista  judiciário  -  área  fim  -  e  técnico  de  nível  superior  do  Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. O recurso foi submetido ao rito 
do art. 1.030, II, do CPC, razão pela qual retornou à Câmara de origem para 
reexame da matéria (f. 46/47). 

É o relatório. 
Passo a decidir. 
Ao que se extrai dos autos, reanalisada a questão, este Tribunal, em 

sede  de  juízo  de  retratação,  adequou  a  sua  decisão  ao  posicionamento 
adotado no paradigma da Corte Superior (f. 62/66), in verbis: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL –  AUTOS 
EXAMINADOS  NOVAMENTE  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  –  ARTIGO 
1.040, II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO 
EXERCIDO  –  ALTERAÇÃO  PARCIAL  DO  JULGAMENTO.  01.  Conforme 
precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de 
vencimentos de  servidores públicos com base na equiparação,  apenas  na 
ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral 
contém ressalva expressa, ao mencionar  a impossibilidade de equiparação 
apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 02. Parcial procedência do 
pedido,  para  reconhecer  o  direito  à  equiparação  salarial  dos  Analistas 
Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em 
vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma 
escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das 
diferenças remuneratórias  até a efetiva implementação da integralidade do 
valor  devido."  (TJMS.  Apelação  /  Remessa  Necessária  n. 
0800427-12.2019.8.12.0026, Bataguassu, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. 
Vilson Bertelli, j: 29/07/2021, p: 03/08/2021) 

Ante o exposto, em razão de o recurso representativo da controvérsia 
ARE  n.º  1.278.713/MS  (Tema  1.126),  ter  sido  julgado  e  este  Tribunal 
adequado  a  sua  decisão  ao  posicionamento  adotado  nos  paradigmas  do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento 
ao presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código 
de Processo Civil. 

Às providências”.
5.  Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei 4.834/2016, em 

que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com 
relação  aos  Técnicos  de  Nível  Superior,  de  forma  escalonada,  a  ser 
implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 

“Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica 
autorizado  a  enquadrar,  calcular  e  a  pagar  os  vencimentos  do  cargo  de 
Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de 
Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes 
orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e 
pagamento. 

Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, 
gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, 
limitado  a  100%  dos  vencimentos  do  cargo  de  técnico  de  nível  superior, 
aplicando-se  sobre  os  vencimentos  do  cargo  de  analista  judiciário  os 
seguintes percentuais:

I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;
II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;
III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;
IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;
V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.
§ 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, 

a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser 
antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou 
menores,  respectivamente,  até  que  se  atinja  100% do  incremento  salarial 
proposto.

§  2º  Fica  resguardado  ao  servidor  ocupante  do  cargo  de  Analista 
Judiciário,  símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na 
Tabela  de  Referências  constante  do  Anexo  III  da  Tabela  de  Retribuição 
Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “

6. Da leitura do ato reclamado, constato que a equiparação salarial 
entre  os  cargos  de  Analista  Judiciário  e  de  Técnico  de  Nível  Superior  do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da 
vigência  da  Lei  Estadual  4.834/2016,  no  percentual  de  100%  do  déficit 
remuneratório e em parcela única, sob o fundamento da isonomia.

7. No  entanto,  observo,  da  dicção  da  Lei  4.834/2016,  que  o 
pagamento  das  diferenças  remuneratórias  não  deve  se  dar  de  maneira 
imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais 
estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.

8.  Nesses  termos,  a  interpretação  conferida  pela  Corte  reclamada 
parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, 
promovido  pelo  Poder  Judiciário,  com  base  na  regra  constitucional  da 
isonomia  e  destituída  de  previsão  legal,  em  contrariedade  à  Súmula 
Vinculante 37. 

9. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem 
sendo acolhida em decisões liminares desta Suprema Corte, a exemplo das 
Reclamações 50975 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.12.2021; 50970 MC, 
Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.12.2021; 50955 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, 
DJe 10.12.2021; 50325 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; 49165 
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MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.11.2021; 50147 MC, Rel.  Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2021; 49367 MC, Rel. Min. Nunes Marques, 
DJe 1º.10.2021; 49334 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021, Rcl 48228 
MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.7.2021. Reputo presente, portanto, a 
plausibilidade jurídica do pedido.

10.  Cumpre  assinalar,  a  justificar  o  perigo  ao  resultado  útil  do 
processo, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo 
a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente 
em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: 
RE 791961 ED, Rel.  Min. Dias Toffoli,  Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 
1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 
827833 ED,  Rel.  Min. Dias Toffoli,  Relator p/  o acórdão Min.  Alexandre de 
Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. 
Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe  18.6.2020;  AR  1976  AgR,  Rel.  Min.  Luís 
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. 
Edson Fachin,  Segunda Turma,  DJe 17.3.2020;  ADI 4545,  da minha lavra, 
Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 
03.9.2010. 

11. Por  todo  o  exposto,  em  juízo  de  delibação,  defiro  a  medida 
liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 0800427- 
12.2019.8.12.0026/50002 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
do Sul, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.

12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos 
do artigo 989, I, do CPC. 

13.  Cite-se  a  parte  beneficiária  da  decisão  reclamada,  conforme 
disposto no artigo 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no 
prazo legal.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministra Rosa Weber
Relatora 

RECLAMAÇÃO 50.894 (625)
ORIGEM : 50894 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ADV.(A/S) : ALINE DE FATIMA RIOS MELO (105466/MG)
ADV.(A/S) : NAYARA ALVES BATISTA DE ASSUNCAO (119894/MG)
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DO TRABALHO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

JUIZ DE FORA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : KELLY DO NASCIMENTO DE SOUZA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar,  ajuizada em 
face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos 
do  Processo  0011368-90.2017.5.03.0037,  que,  ao  indeferir  o  pedido  de 
inexigibilidade  do  título  executivo,  teria  deixado  de  observar  as  decisões 
proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 611.503, paradigma do Tema 
360.

Na origem, cuida-se de pedido de inexigibilidade de título executivo, 
porquanto  a  parte  reclamante  foi  condenada  ao  pagamento  de  verbas 
trabalhistas,  em sentença que,  à época,  declarou ilícita a terceirização em 
ação trabalhista cujo objeto era o reconhecimento do vínculo empregatício.

Aduz-se  que,  iniciada  a  execução,  a  reclamante  pugnou  pela 
declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação do art. 
884, § 5ª, da CLT e do art. 525, § 12, do CPC.  

O  Juízo  reclamado,  por  sua  vez,  não  obstante  tese  firmada  nos 
Temas  360  e  725  da  repercussão  geral  pela  licitude  da  terceirização, 
determinou  o  cumprimento  do  pagamento,  além  de  liberar  os  depósitos 
recursais em benefício do trabalhador. 

Nesse  contexto,  entende-se  pela  necessidade  de  cassação  da 
decisão  reclamada,  pois,  em  assim  decidir,  o  juízo  reclamado  violaria  o 
entendimento firmado nos referidos paradigmas.

Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o 
julgamento pela procedência da reclamação.

Dispenso  a  remessa  à  Procuradoria-Geral  da  República  (art.  52, 
parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente 
instruído e em condições de julgamento.

É o relatório. Decido. 
Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de 

fundamentação  vinculada,  vale  dizer,  cabível  somente  quando  se  fizer 
presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.

Partindo de construção jurisprudencial  a instrumento com expresso 
assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas 
diferentes finalidades.

De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões 
proferidas  por  esta  Corte  e  das  súmulas  vinculantes  por  ela  editadas.  De 
outro,  à  (ii)  proteção  do  importante  rol  de  competências  atribuídas  ao 
Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, 
da Constituição da República.

Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel 
legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser 
desempenhada  pelas  instâncias  ordinárias  no  respeito  à  cultura  dos 
precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.

Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao 
art. 988, § 5º, do CPC:

Art.  988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

(...)
§5º É inadmissível a reclamação:
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II  -  proposta  para  garantir  a  observância  de  acórdão  de  recurso 

extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em 
julgamento  de  recursos  extraordinário  ou  especial  repetitivos,  quando  não 
esgotadas as instâncias ordinárias.

Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
“(…)  não  faz  sentido  introduzir  e  propor  filtros  recursais  para  o 

conhecimento  do  recurso  extraordinário  e  do  recurso  especial  com  a 
finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, 
de  um  lado,  se,  de  outro,  outorga-se  à  reclamação  amplo  espectro  de 
abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente 
suplantará o número de recursos,  obrigando esses  tribunais  a  conviverem 
com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . 
Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser 
naturalmente  respeitados  por  todo  o  sistema  de  Administração  da  Justiça 
Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre 
nós,  é  necessário  prever  mecanismos  que  garantam  a  sua  eficácia.” 
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Novo  Curso  de  Processo  Civil  Volume  2:  Tutela  dos  Direitos  Mediante 
Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).

Assim,  no  âmbito  do  cumprimento,  cumpre  ao  reclamante  esgotar 
devidamente as instâncias quanto à eventual violação ao Tema 360, na forma 
do inciso II desse mesmo dispositivo.

Ora,  é  firme  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  em 
inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais 
nas  instâncias  ordinárias,  de  maneira  que  se  possibilite  a  aplicação  do 
entendimento  fixado  pela  sistemática  da  repercussão  geral.  E  por 
esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki 
quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o 
percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal 
Federal.

Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda 
comportar  reforma por via  de recurso a algum tribunal,  inclusive a tribunal 
superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. 
Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta 
Corte, pela  via  indireta  da reclamação,  a competência de pelo  menos três 
tribunais  superiores  (Superior  Tribunal  de  Justiça,  Tribunal  Superior  do 
Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

Assim,  a  parte  reclamante  carece  de  interesse  processual,  na 
modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), 
devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à 
situação  e  não  tenham  ainda  sido  usados.  Afinal,  é  remansosa  a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação 
não  pode  ser  usada  como  sucedâneo  de  recurso  próprio,  nem  de  ação 
rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:

“Agravo  regimental  na  reclamação.  Negativa  de  seguimento  de 
recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas 
nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação 
manifestamente  infundada,  com  fundamento  em  precedentes  firmados  na 
sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não 
provido, com aplicação de multa.

1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância 
de  acórdão  de  recurso  extraordinário  com  repercussão  geral  reconhecida 
pressupõe  o  esgotamento  das  instâncias  ordinárias,  o  que  ocorre  com  a 
interposição  do  agravo  interno  (art.  1.021  do  CPC)  contra  a  decisão  de 
inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a 
sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2.  Não  há  que  se  falar  em  afronta  à  autoridade  deste  Supremo 
Tribunal  Federal,  nem da  decisão  proferida  nos  RE nºs  590.260/SP-RG e 
596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso 
extraordinário por esta própria Corte.

3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo 
de recurso ou de ações judiciais em geral.

4.  Agravo  regimental  não  provido,  com  aplicação  de  multa.”  (Rcl 
29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)

Em relação à alegada violação a ADPF 324, melhor sorte não assiste 
à parte reclamante. 

Ante  o  caráter  excepcional  da  via  reclamatória,  a  jurisprudência 
consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o 
ato  reclamado e o  parâmetro de  controle  é  requisito  indispensável  para o 
cabimento de reclamação.

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas 
entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de 
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recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do 
objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para 
que  seja  admitido  o  manejo  da  reclamatória  constitucional.  2.  Agravo 
regimental  não  provido.”  (Rcl  11463  AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira 
Turma, DJe 13.2.2015.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. 
ART.  71,  §  1º,  DA LEI  8.666/93.  TERCEIRIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  CULPA  IN  VIGILANDO. 
AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
AGRAVO  A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  É  inviável  a  reclamação 
quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado 
como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as 
decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão 
geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que 
se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria,  Segunda Turma, 
DJe 6.11.2019.)

Esta Corte,  ao apreciar  a ADPF 324,  de relatoria  do Min.  Roberto 
Barroso  e  o  RE-RG  958.252,  de  relatoria  do  Min.  Luiz  Fux  (Tema  725), 
reconheceu  a  inconstitucionalidade  do  critério  de  distinção entre  atividade-
meio  e  atividade-fim  para  fins  de  definição  da  licitude  ou  ilicitude  da 
terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à 
Súmula 331 daquele Tribunal. 

Por  sua vez,  ao apreciar  o  RE nº 611.503,  Rel.  Min.  Ayres Britto, 
assim decidiu:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS 
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART.  741  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  COISA  JULGADA. 
PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 
DISCUTIDA.  Possui  repercussão  geral  a  questão  constitucional  atinente  à 
compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo 
único do art. 741 do Código de Processo Civil. 

A  decisão  apontada  como  reclamada,  contudo,  apoiou-se  nos 
seguintes fundamentos (eDoc 10):

“Vistos  os  autos.  Procedi  ao  registro  do  trânsito  em  julgado  da 
decisão proferida, ocorrido em 30/06/2020. Registro a renúncia do reclamante 
ao direito  sobre o qual  se funda a ação em relação ao 2º reclamado Itaú 
Unibanco S.A.. Intime-se o reclamado Itaú para fornecer os dados bancários, 
em 05 dias, para a devolução dos depósitos recursais de ID. a928ede, ID. 
0fb112a e ID. 26594da. Intime-se o reclamado Almaviva para apresentar o 
cálculo  atualizado,  inclusive  dos  valores  devidos  de  contribuição 
previdenciária,  de  imposto  de  renda  e  despesas  processuais,  tais  como 
honorários periciais, advocatícios, na forma do Prov. 04/00, do TRT, no prazo 
de  10  dias,  sob  pena  de  preclusão.  Em  relação  ao  Imposto  de  Renda, 
cuidando da hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), a 
apuração do tributo observará o disposto na Lei no. 8.541/92 (art. 46) c/c Lei 
7.713/88  (art.  12-A),  observando-se  o  contido  na  Instrução  Normativa 
1.500/2014 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, salvo quanto aos juros 
de mora que, por não possuírem a natureza jurídica de renda ou provento, 
não integram a base de cálculo do Imposto de Renda (OJ 400 da SDI-1, TST. 
No prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo de apresentação do cálculo, o 
reclamado Almaviva deverá depositar o valor devido para o pagamento, que 
será liberado ao (à) reclamante de imediato. Registro a existência do depósito 
recursal, efetuado pela reclamada Almaviva, de ID. 87c20a6.”

E a execução prosseguiu com o julgamento do agravo de petição, 
assim ementado (eDoc 34, p. 1):

“EXECUÇÃO.  COISA  JULGADA.  LIMITES.  A  execução  encontra 
limites  na  coisa  julgada,  cumprindo  às  partes,  e  não  somente  ao  juízo, 
observar na liquidação os parâmetros definidos na decisão exequenda, sob 
pena de macular o disposto no § 1º, do art. 879/CLT.”

Como  se  nota,  não  há  relação  de  estrita  pertinência  entre  o  ato 
reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o 
descabimento da presente reclamação.

Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo 
e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou 
sucedâneo recursal.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento 
no art. 988, § 5º, II, CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de 
liminar.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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RECLAMAÇÃO 50.903 (626)
ORIGEM : 50903 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 

E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : RODRIGO SEIZO TAKANO (162343/SP)
RECLDO.(A/S) : PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES 

NA INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1.  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -  CEMIG  e  outros 

propuseram  reclamação  contra  decisão  do  Primeiro  Vice-presidente  do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos da Tutela 
Cautelar Antecedente n. 0011618-98.2021.5.03.0000, na qual alegam violação 
do  enunciado  vinculante  n.  10  da  Súmula  desta  Suprema  Corte  e 
descumprimento do quanto decidido no julgamento da ADPF 323 e das ADIs 
2.200 e 2.288.

Narram as reclamantes que o Juízo reclamado, em decisão liminar, 
deferiu o pedido de manutenção da liberação de empregados da CEMIG para 
atuação como dirigentes sindicais, e que tal pronunciamento fundamentou-se 
na Cláusula 48ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021,  norma esta com 
prazo de vigência expirado. 

Alegam  que  a  decisão  reclamada  ignorou  que  esta  Corte 
Constitucional possui entendimento de que as normas coletivas devem conter 
prazo de vigência, não podendo se perpetuar no tempo e ter  ultratividade, 
nos termos das decisões proferidas na ADPF 323 e nas ADIs 2.200 e 2.288. 

Aduzem, ainda, que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 
614, § 3º, da CLT, sem a devida declaração de inconstitucionalidade e sem 
observância da reserva de plenário, com violação do enunciado vinculante n. 
10 da Súmula.  

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado 
até julgamento final da reclamação.

No mérito,  pedem a “procedência da presente reclamação,  com a 
consequente cassação da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembargador 1º 
Vice-Presidente  do  E.  TRT 03ª  Região  na  Tutela  Cautelar  Antecedente  nº 
0011618-  98.2021.5.03.0000,  que  violou  a  Súmula  Vinculante  nº  10  e  a 
decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, 
na ADPF nº 323 e ADIs nº 2.200 e 2.288”.  

É o relatório.
2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
Alegam  as  reclamantes  que  a  decisão  reclamada  está  em 

desconformidade  com  o  entendimento  desta  Suprema  Corte  de  que  as 
normas coletivas devem conter prazo de vigência, não podendo se perpetuar 
no tempo e ter  ultratividade, entendimento esse que teria  sido firmado em 
decisões proferidas nas ADIs 2.200 e 2.288 e na ADPF 323. 

Primeiramente, no que se refere à alegada violação aos julgamentos 
das  ADIs 2.200 e 2.288, não assiste razão às reclamantes. 

É  que  as  citadas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade  foram 
julgadas extintas por perda superveniente de objeto, ante a revogação dos 
atos  normativos  cuja  constitucionalidade  era  questionada  nesta  Suprema 
Corte. Por oportuno, confiram-se as ementas dos julgamentos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA  N.  1.950-62/2000,  CONVERTIDA  NA  LEI  N.  10.192/2001. 
REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS 
E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 
N. 13.467/2017. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. Argumentação genérica quanto à 
indicação de afronta ao inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República. 2. 
A conversão da Medida Provisória n. 1.950-62/2000 na Lei  n.  10.192/2001 
torna  prejudicado  o  debate  sobre  o  preenchimento  da  excepcionalidade 
exigida pelo art. 62 da Constituição da República. 3. Nos incs. VI e XXVI do 
art. 7º da Constituição da República não se disciplinam a vigência e a eficácia 
das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses 
institutos  compete  ao  legislador  ordinário,  que  deverá,  à  luz  das  demais 
normas  constitucionais,  eleger  políticas  legislativas  aptas  a  viabilizar  a 
concretização  dos  direitos  dos  trabalhadores.  4.  Superveniência  da  Lei  n. 
13.467/2017,  que  expressamente  veda  ultratividade  no  direito  do  trabalho 
brasileiro.  Esvaziamento  da  discussão  quanto  à  lei  revogadora. 
Impossibilidade  de  repristinação  das  normas  revogadas  pelos  dispositivos 
questionados. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.

(ADI 2200, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
04/06/2020,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-208   DIVULG  20-08-2020 
PUBLIC  21-08-2020  REPUBLICAÇÃO:  DJe-263   DIVULG  03-11-2020 
PUBLIC 04-11-2020)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA  N.  1.950-66/2000,  CONVERTIDA  NA  LEI  N.  10.192/2001. 
REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS 
E  CONVENÇÕES  COLETIVOS  DE  TRABALHO.  ALEGAÇÃO  DE 
CONTRARIEDADE AOS INCS. V, VI, XI E XXVI DO ART. 7º E AO § 2º DO 
ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. No 
art.  19  da  Medida  Provisória  n.  1.950-66/2000  (convertida  na  Lei  n. 
10.192/2001),  na  parte  em que  foram revogados  os  §§  1º  e  2º  da  Lei  n. 
8.542/1992, não há contrariedade aos incs. V, VI, XI e XXVI do art. 7º e § 2º 
do art. 114 da Constituição da República, pelo caráter infraconstitucional da 
disciplina  referente  à  vigência  dos  acordos  e  convenções  coletivos  de 
trabalho. 2. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia 
das  convenções  e  acordos  coletivos  de  trabalho.  A conformação  desses 
institutos  é de  competência  do legislador  ordinário,  que  deverá,  à  luz  das 
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demais  normas  constitucionais,  eleger  políticas  legislativas  capazes  de 
viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. 3. Superveniência da 
Lei  n.  13.467/2017,  que  expressamente  veda  ultratividade  no  direito  do 
trabalho  brasileiro.  Esvaziamento  da  discussão  quanto  à  lei  revogadora. 
Impossibilidade  de  repristinação  das  normas  revogadas  pelos  dispositivos 
questionados. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.

(ADI 2288, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
04/06/2020,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-208   DIVULG  20-08-2020 
PUBLIC  21-08-2020  REPUBLICAÇÃO:  DJe-223   DIVULG  08-09-2020 
PUBLIC 09-09-2020)

A ausência de manifestação nos apontados paradigmas de controle 
sobre  o  mérito  da  matéria  discutida  nos  autos  afasta  a  possibilidade  de 
invocá-los em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido: 

EMENTA  Agravo  regimental  na  reclamação.  ADI  nº  1.480/DF. 
Inexistência  de  efeito  vinculante.  Ação  direta  extinta  sem  julgamento  de 
mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma 
de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por 
atribuição  constitucional,  presta-se  a  reclamação  para  preservar  a 
competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso 
I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas 
vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem 
julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a 
possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a 
instaurar  a  competência  originária  desta  Suprema  Corte  em  sede  de 
reclamação  constitucional.  3.  Jurisprudência  pacífica  do  Supremo  Tribunal 
Federal  no  sentido  de  que  não  se  conhece  de  reclamação  fundada  em 
precedentes  sem eficácia  geral  e  vinculante  de  cuja  relação  processual  o 
reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 15423 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 
em 19/06/2013,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188  DIVULG 24-09-2013 
PUBLIC 25-09-2013)

Não há falar, assim, em violação ao decidido nas ADIs 2.200 e 2.288.
De outra parte, a ADPF 323 trata da análise da constitucionalidade da 

Súmula 277 do TST, cujo teor transcrevo:
SÚMULA  277  -  CONVENÇÃO  COLETIVA  DE  TRABALHO  OU 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE
As  cláusulas  normativas  dos  acordos  coletivos  ou  convenções 

coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser 
modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 

Na hipótese, aponta-se como paradigma decisão proferida na citada 
ação pelo Relator, ministro Gilmar Mendes, que determinou, em 14.10.2016, a 
suspensão  de  “todos  os  processos  em  curso  e  dos  efeitos  de  decisões 
judiciais  proferidas no âmbito  da Justiça do Trabalho que versem sobre a  
aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas,  
sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já  
iniciadas”. Confira-se trecho da decisão: 

“[...] Desse modo, em análise mais apurada do que se está aqui a 
discutir, em especial com o recebimento de informações do Tribunal Superior 
do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, bem 
como  por  verificar,  em  consulta  à  jurisprudência  atual,  que  a  Justiça 
Trabalhista  segue  reiteradamente  aplicando  a  alteração  jurisprudencial 
consolidada na nova redação da Súmula 277, claramente firmada sem base 
legal ou constitucional que a suporte, entendo, em análise preliminar, estarem 
presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência. 

Reconsidero,  por  esses  motivos,  a  aplicação  do  art.  12  da  Lei 
9.868/1999 (eDOC 10). 

Em relação ao pedido liminar, ressalto que não tenho dúvidas de que 
a suspensão do andamento de processos é medida extrema que deve ser 
adotada apenas em circunstâncias especiais. 

Em juízo inicial, todavia, as razões declinadas pela requerente, bem 
como  a  reiterada  aplicação  do  entendimento  judicial  consolidado  na  atual 
redação  da  Súmula  277  do  TST,  são  questões  que  aparentam  possuir 
relevância jurídica suficiente a ensejar o acolhimento do pedido. Da análise do 
caso  extrai-se  indubitavelmente  que  se  tem  como  insustentável  o 
entendimento jurisdicional conferido pelos tribunais trabalhistas ao interpretar 
arbitrariamente a norma constitucional. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já,  ad 
referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos 
os  processos  em  curso  e  dos  efeitos  de  decisões  judiciais  proferidas  no 
âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade 
de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de 
sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 

O  ato  reclamado,  por  sua  vez,  deferiu  pedido  liminar  nos  autos 
originários com os seguintes fundamentos:

Conforme  pode-se  constatar  pelo  e-mail  Id.  def4300  e  Ofício  GP 
/RT-00700/2021 (Id. 63a1116), as Requeridas, na data de 23/11/2021, solicitou 
o retorno ao trabalho de 13 empregados, todos dirigentes do SINDIELETRO, 
que se encontravam liberados, consoante cláusula 48ª do ACT 2019/2021, ao 
argumento de que a vigência do referido instrumento normativo se expirou. 

Verifico na referida norma coletiva que 8 dos dirigentes sindicais são 
remunerados pela CEMIG, assegurada a contagem do tempo como de serviço 
efetivo, e os outros 5 pelo SINDIELETRO, sem a suspensão dos respectivos 
contratos de trabalho, todos com liberação, em tempo integral, para atuação 
perante a entidade sindical. 

A mencionada disposição foi  observada durante todo o período de 
vigência do ACT 2019/2021, como forma de garantir a atuação dos dirigentes 
na defesa dos direitos dos trabalhadores, e no fortalecimento da capacidade 
de organização da categoria profissional, em respeito ao preceito contido no 
art. 8º, incisos III e VI, da CF. 

Impõe-se  registrar  que,  na  data  de  18/11/2021,  foi  apresentado  o 
Protesto Judicial 0011589-48.2021.5.03.0000, cuja decisão já foi proferida.

Em  consulta  aos  instrumentos  normativos  anteriores  (site  do 
SINDIELETRO) é possível perceber que a liberação dos dirigentes sindicais 
se  trata  de  garantia  historicamente  assegurada  (v.g.  cláusula  49ª  ACT 
2017/2019 e cláusula 52ª ACT 2016/2017), em demonstração de cooperação 
entre os envolvidos. 

Considerando que as partes se encontram no curso de negociação 
coletiva,  com requerimentos recíprocos apresentados perante este Tribunal 
RPP 0011545-29.2021.5.03.0000 e RPP 011595-55.2021.5.03.0000, inclusive 
com  audiências  designadas  para  o  dia  29/11/2021,  respectivamente,  às 
14h30min e às 15h30min, revela-se imprescindível a manutenção da liberação 
dos dirigentes sindicais, sob pena de inviabilizar o diálogo com as bases e 
entre  as  partes  envolvidas,  configurando-se  em  prática  antissindical  das 
empregadoras. 

Ademais, é missão deste Tribunal, quando instado a atuar, a busca 
da pacificação social, resguardando o equilíbrio entre as partes envolvidas, a 
paridade  de  forças  na  construção  de  melhores  condições  para  todos  os 
abrangidos  e  coibir  condutas  que  possam  ofender  o  regramento 
constitucional. 

Desta  forma,  acolho,  em  parte,  o  requerimento  formulado  para 
determinar a manutenção da liberação dos dirigentes sindicais,  nos termos 
estabelecidos na cláusula 48ª do ACT 2019/2021, no curso das negociações 
para renovação do instrumento normativo, sob pena de multa de R$30.000,00 
por trabalhador. 

Discute-se, assim, sobre se a referida decisão desobedece à ordem 
de suspensão nacional dos processos que versem sobre a ultratividade da 
aplicação de normas de acordos e de convenções coletivas.

Entendo que não.
Como se depreende das razões do ato impugnado acima transcritas, 

a  autoridade  judiciária  limitou-se  a  garantir  a  manutenção  da  liberação  de 
empregados para atuarem como dirigentes sindicais no momento em que as 
partes se encontram no curso de negociação coletiva, sob pena de inviabilizar 
o diálogo entre os envolvidos.

De fato,  não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional 
de processos retire dos órgãos integrantes do Poder Judiciário a capacidade 
para determinar,  com base no poder geral  de cautela, medidas voltadas à 
conservação do objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil 
do processo sujeito à sua jurisdição.

Corrobora esse entendimento o art. 314 do Código de Processo Civil, 
que,  inserido  em  título  concernente  à  suspensão  dos  processos  judicias, 
assim dispõe sobre a matéria:

Durante  a  suspensão  é  vedado  praticar  qualquer  ato  processual, 
podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim 
de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de 
suspeição. (grifei)

Destaco,  ademais,  que  o  diploma  processual  civil  possui  norma 
expressa a respeito da possibilidade de juízes de primeiro grau apreciarem 
pedidos de tutela de urgência referentes a feitos sobrestados por força de 
decisão cautelar proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. 
Transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
[…]
§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser 

dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 
Dada a similitude dos objetivos visados pelo legislador ao instituir os 

regimes  do  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  outros 
mecanismos  voltados  à  uniformização  de  jurisprudência,  não  vejo  motivos 
para deixar de aplicar, à situação ora analisada, o preceito acima referido. 

Por todas as razões expostas, entendo que a decisão concessiva de 
tutela de urgência em questão não possui o condão de transgredir a ordem de 
suspensão nacional constante da ADPF 323.

Por fim, as reclamantes sustentam ter sido desrespeitado o teor do 
enunciado vinculante n. 10, da Súmula, redigido nos seguintes termos:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 
órgão  fracionário  de  Tribunal  que  embora  não  declare  expressamente  a 
inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo  do  poder  público,  afasta  sua 
incidência, no todo ou em parte.

Todavia, no caso, o ato reclamado é decisão monocrática que aprecia 
pedido  de  tutela  antecipada,  fundando-se  não  na  certeza  do  direito  do 
jurisdicionado,  mas  no  preenchimento  dos  requisitos  da  probabilidade  do 
direito e do perigo de dano.

Esta  Suprema  Corte  possui  jurisprudência  no  sentido  de  que  a 
decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência não se 
submete  à  cláusula  da  reserva  de  plenário,  não  havendo  falar,  em 
decorrência, de violação da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão 
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liminar  monocrática.  Não  configurada  violação  da  cláusula  de  reserva  de 
plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da 
cláusula de reserva de plenário (art.  97 da CF/88) e, portanto, não viola a 
Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.
(Rcl  29550-AgR/MG,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Segunda  Turma,  DJe 

28.5.2018)
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 

SÚMULA VINCULANTE N º 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO 
DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  QUE  CONFIRMA  MEDIDA 
ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO 
DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À  CLÁUSULA  DE 
RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA 
PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de 
vigência  a  qualquer  diploma normativo,  não  tem o  condão de  representar 
ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando 
da Súmula Vinculante nº 10. 

2.  In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se 
fundamentou  na  declaração  de  inconstitucionalidade  de  qualquer  ato 
normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 

3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja 
declaração  final  de  inconstitucionalidade  de  norma,  não  abarcando  as 
decisões  interlocutórias.  Precedentes:  Rcl  21723  ED-AgR,  Rel.  Min.  Teori 
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 

4. Agravo interno desprovido.
(Rcl  25.294-AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe 

08.6.2017)
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR 

MONOCRÁTICA  QUE  AFASTA  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  9.452/2009  E 
CONCEDE  EFEITO  SUSPENSIVO  AOS  RECURSOS  ORDINÁRIOS. 
ALEGAÇÃO  DE  CONTRARIEDADE  À  SÚMULA VINCULANTE  N.  10  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação 
da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da 
República.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl  8.848-AgR/CE,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Tribunal  Pleno,  DJe 

01.12.2011)
Nesse contexto, não foi realizada qualquer manifestação jurisdicional 

acerca  da  inconstitucionalidade  do  dispositivo  de  lei,  mas  apenas  a 
apreciação dos requisitos da tutela de urgência, quando o Juízo reclamado 
deu  ao  caso concreto,  com base  em elementos dele  extraídos,  a  solução 
jurídica que lhe pareceu mais apropriada.  

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.
4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 50.916 (627)
ORIGEM : 50916 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECLTE.(S) : ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LEIVA MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : HELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : HELIENE RODRIGUES DE ALMEIDA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
1. O Estado de Goiás alega descumprimento, por parte do Tribunal de 

Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 
855.178 (Tema 793).

O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor  da lavra do 
ministro  Edson  Fachin,  “compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar 
o  ressarcimento  a  quem  suportou  o  ônus  financeiro”,  não  obstante  a 
responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o 
fornecimento  de  medicamentos  ou  prestação  de  serviços  relacionados  à 
saúde.

Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo 
reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal  nem determinou 
o  ressarcimento  ao  Estado  de  Goiás  pelo  fornecimento  do  medicamento 
Imiglucerase.

Requer,  liminarmente,  a  suspensão  da  decisão  reclamada  e,  no 
mérito, sua cassação.

É o Relatório. 
2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é 

acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que 

a  aplicação  da  sistemática  da  repercussão  geral  é  atribuição  do  órgão 
judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta 
Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, 
Ministro Alexandre de Moraes):

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO.  USURPAÇÃO  DE 
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO 
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA 
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das 
Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
Desse  modo,  entendo  que o órgão  judiciário  reclamado,  ao negar 

seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese 
firmada  em  sede  de  repercussão  geral,  exerceu  competência  que  lhe  é 
própria,  não  havendo  que  se  falar,  por  tal  motivo,  em  usurpação  da 
competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito 
da  absoluta  excepcionalidade  do  reexame,  na  via  reclamatória,  do 
enquadramento  levado  a  efeito  pelos  Tribunais  de  Justiça  a  propósito  de 
orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de 
correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro 
Gilmar  Mendes;  Rcl  28.328-AgR-segundo/SP,  Ministro  Edson  Fachin;  Rcl 
37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato 
decisório objeto desta reclamação: 

Verifica-se  que  a  matéria  versada  no  presente  feito  amolda-se, 
efetivamente,  àquela  apreciada  no  recurso  paradigma  indicado  no  ato 
agravado  (RE  n.  855.178/SE  –  Tema  793),  em  que  a  Suprema  Corte 
manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  médico  adequado  aos  necessitados  se 
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 
isoladamente,  ou  conjuntamente.”(cf.  STF,  Tribunal  Pleno,  RE  855.178/SE, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.03.2015) 

O acórdão objeto do recurso extraordinário,  cuja  ementa se vê na 
mov.  147,  decidiu  no  mesmo  sentido  daquele  estabelecido  no  recurso 
paradigma acima transcrito. Vejamos: 

“REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
FORNECIMENTO  DO  FÁRMACO  IMIGLUCERASE  PELO  ESTADO  DE 
GOIÁS.  DOENÇA DE  GAUCHER.  COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE  OS  ENTES  FEDERATIVOS. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RESP Nº 1.657.156/RJ. DIREITO 
À SAÚDE. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO 
PRESCRITO ÀS AUTORAS EM INTERVALOS SEMESTRAIS E OBRIGAÇÃO 
DE DEVOLUÇÃO DOS FÁRMACOS EM CASO DE DESCONTINUIDADE DO 
TRATAMENTO. 1. Consoante vasto entendimento jurisprudencial, a União, o 
Estado, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurarem 
no  polo  passivo  das  demandas  cuja  pretensão  é  o  fornecimento  de 
medicamentos,  terapias  e  tratamentos  imprescindíveis  à  saúde  de  pessoa 
carente, podendo a ação ser proposta em face de qualquer deles. 2. Não há 
falar  em  incompetência  da  Justiça  Estadual  para  processar  e  julgar  a 
demanda,  pois  o  chamamento  da  União para  integrar  a  lide  apenas deve 
ocorrer em casos de requerimento de medicamento ainda não aprovado pela 
ANVISA.  3.  Comprovados  os  requisitos  para  o  fornecimento  dos 
medicamentos não incluídos na relação do Sistema Único de Saúde, quais 
sejam:  (i)  Comprovação,  por  meio  de  laudo  médico  fundamentado  e 
circunstanciado  expedido  por  médico  que  assiste  o  paciente,  da 
imprescindibilidade  ou  necessidade  do  medicamento,  assim  como  da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento; a procedência da ação 
é medida que se impõe. 4. Necessário acrescer à sentença reexaminada a 
determinação de renovação, a cada seis meses, do receituário que prescreve 
o uso dos fármacos almejados, contados da data de publicação desta decisão 
colegiada,  para  fins  de  demonstração  da  necessidade  e  eficácia  do 
prosseguimento do tratamento, nos termos do enunciado nº 02 da I Jornada 
de Direito da Saúde promovida pelo CNJ, bem como providenciar a devolução 
do  medicamento  não  utilizado.  5.  APELO CONHECIDO  E  DESPROVIDO. 
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” 

Nesse  contexto,  inviável  a  pretensão  do  agravante  de  reformar  a 
decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma 
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julgado  pela  Suprema  Corte,  porquanto  há  responsabilidade  solidária  dos 
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 
isolada ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, 
inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil. 

Esse entendimento guarda consonância com a orientação adotada 
pela Segunda Turma desta Corte a respeito do sentido e alcance a ser dado à 
tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). 
Confira-se:

Da leitura do ato reclamado, verifico que o Tribunal de origem aplicou 
com  correção  o  Tema  793  da  Repercussão  Geral,  sendo  improcedente  a 
alegação  de  violação  do  entendimento  fixado  no  julgamento  do  referido 
leading case pela ausência da União no polo passivo da lide. No caso em 
análise,  o  acórdão  combatido  deixa  claro  que  o  medicamento  objeto  da 
controvérsia possui registro na Anvisa, não se evidenciando a alegada 
erronia na aplicação do precedente lavrado por esta Suprema na Corte. 

(Rcl 48492 AgR, ministro Ricardo Lewandowski DJe de 19 de outubro 
de 2021 – grifei)

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECLAMAÇÃO 50.919 (628)
ORIGEM : 50919 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : EDUARDO SOMAVILLA DE MELLO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA VARA ADJUNTA DE 

EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE OSÓRIO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão: Trata-se  de  reclamação  constitucional,  com  pedido  de 
liminar, proposta em favor de Eduardo Somavilla de Mello em face do Juízo de 
Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, 
por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.

O  reclamante  afirma  que  encontra-se  atualmente  recolhido  na 
Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS cumprindo pena privativa de 
liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime disposto no 
art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 

Afirma  que  alcançou  o  requisito  objetivo  para  progressão  para  o 
regime semiaberto em 27.07.2021 e que teve deferida a sua progressão de 
regime em 28/07/2021. Entretanto, permanece custodiado no regime fechado. 

Acrescenta  que  “dezenas  de  pessoas  aguardam no  fechado  uma 
vaga  para  remoção.  O  Reclamante  é  uma  delas.  Está  em  situação  de 
ilegalidade  há  meses  sem  previsão  concreta  de  remoção.  Na  unidade 
jurisdicional de Osório está em vigor a Portaria nº 01/2019 (documento em 
anexo), determinando que, enquanto perdurar a falta de vagas na PMEO, a 
pena  em  regime  semiaberto  será  executada  observando  a  inclusão  no 
sistema  de  monitoramento  eletrônico  de  acordo  com  os  critérios  ali  
estabelecidos.  Recentemente,  a  crise  nas  remoções  para  o  semiaberto  
alcançou  níveis  históricos  na  Comarca,  o  que  vez  com  que  o  assunto 
ganhasse discussão coletiva no Pedido de Providências tombado no SEEU 
sob o número 8000048-43.2021.8.21.0059, onde a DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO tem adotado  uma série  de  medidas  e  atuação  pró-ativa  na 
tentativa de equalização do problema.”(eDOC 1, p. 9)

Requer, portanto,  “Seja julgada procedente a presente reclamação 
constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de 
monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto,  
forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 2º) Seja concedida  
antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar 
com  monitoração  eletrônica,  e,  na  hipótese  de  indisponibilidade  no 
fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO 
DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer  
evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em 
observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema 
Corte”. (DOC 1).

Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 17).
As informações foram prestadas (eDOCs 19).
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral  da República, 

por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 
52, parágrafo único). 

É o relatório. 
Decido.
Conforme se extrai  das informações acostadas aos autos (Petição 

119415/2021), o reclamante “encontra-se recolhido no Anexo da Penitenciária 
Modulada Estadual de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto” 
(eDOC 19), o que está em consonância com a Súmula Vinculante n. 56

Ante  o  exposto,  julgo  prejudicada  a  presente  reclamação, por 
perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes

Relator
Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 50.946 (629)
ORIGEM : 50946 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : BAHIA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLÂNTICA
ADV.(A/S) : MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO (24441/BA)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

SALVADOR
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Trata-se  de  reclamação  com  pedido  de  liminar  proposta  pela 
Fundação Hospitalar Mata Atlântica contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª 
Vara  do  Trabalho  de  Salvador/BA  nos  autos  do  Processo 
0000167-49.2017.5.05.0004,  por  suposto  desrespeito  ao  decidido  por  esta 
Suprema Corte no julgamento das ADPF 485/AP.

A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
“Prefacialmente,  calha  aduzir  que  a  Reclamante  é  uma  das 

executadas no processo de nº 0000167-49.2017.5.05.0004, que tramita na 4ª 
Vara do Trabalho da Comarca de Salvador, tendo-se esta como seu Julgador 
Titular  o  MM JUIZ  DE DIREITO DO TRABALHO,  Dr.  FABRICIO PORTO 
MAGALHÃES,  cujas  razões  que  deram  causa  a  propositura  da  presente 
Reclamação Constitucional para impugnar ato que teve o condão de bloquear 
verbas  oriundas  do  SUS  (SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE),  decorrente 
primeiramente da decisão (ID 642130d) abaixo. Senão vejamos: 

[…]
Diante de tal  bloqueio, a  Reclamante cuidou de demonstrar  que a 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLÂNTICA, ora executada no processo 
supramencionado, é uma instituição filantrópica, que presta serviços de saúde 
à sociedade, com recursos 100% SUS, não possuindo ainda como finalidade 
a obtenção de lucro, sendo o único Hospital portas abertas da microrregião de 
Camacan,  atendendo  mais  de  sete  municípios  circunvizinhos,  conforme 
corroboram documentos anexos. 

Nesta  oportunidade,  vale  aduzir  que  a  própria  Vara,  em  outro 
momento,  tendo  como  julgadora  a  MM.ª  Juíza  Substituta,  Drª  VIVIANE 
SOUZA BRITO AUAD, decidiu-se, acertadamente, conforme ID  2f8482e, na 
seguinte forma, no mesmo feito, ao rever a decisão retro (ID 642130d): 

[…]
Assim,  importa  dizer,  que  a  despeito  de  tal  decisão  acima 

colacionada,  a  partir  de  então,  inexiste  nos  autos  do  processo  em 
comento nova decisão expressa que determinasse o bloqueio de verbas 
da  FUNDAÇÃO  HOSPITALAR  MATA  ATLÂNTICA,  de  modo  que,  por 
absurdo,  a  instituição  sofre  desde  então,  arbitrariamente,  novos 
bloqueios em suas verbas, por ato promovido pela Autoridade Judiciária 
ora Reclamada, Dr. FABRICIO PORTO MAGALHÃES, de forma deliberada. 

[…]
Entremente, a autoridade reclamada acima mencionada determinou a 

intimação do  FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  para proceder o  bloqueio e 
penhora  dos  créditos  vencidos  e  vincendos  em  favor  das  executadas 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACÃ, conforme despacho anexo de ID 
46580e1. 

Sucede, todavia, que, por se tratar de bloqueios de verbas públicas, o 
ESTADO DA BAHIA ao ser provocado se manifestou por meio de petição de 
ID aa2f635, requerendo a reconsideração da decisão, uma vez que a referida 
rema em rumo diametralmente oposto ao quanto decidido pelo STF na ADPF 
de n. 485. 

Por  fim,  ignorando  tudo  que  foi  exposto,  o  MM.  Juiz  a  quo,  ora 
Reclamado,  proferiu  despacho  ora  impugnado,  que  consiste  no  ato 
objeto da Reclamação, determinando o seguinte: 

[…]
Desta  forma,  tal  despacho  com  efeito  decisório  não  merece 

prosperar, devendo ser sustados seus efeitos, cassando o ato judicial 
reclamado,  por  não  levar  em  consideração  que  houve  violação  ao 
entendimento consubstanciado por esse Excelso Tribunal, sobretudo a 
ADPF de n. 485, conforme anexo. 

[…]
No  caso  ora  analisado,  o  juízo  da  4ª  VARA DO  TRABALHO  DE 

SALVADOR-BA, órgão do judiciário atingido pelos efeitos vinculantes da ADPF 
em análise, proferiu despacho com efeito decisório que a contraria, violando 
tais efeitos. Senão vejamos: 

[…]
Nesta senta, sabe-se que a ADPF nº 485 tem fundamento no art. 167, 

VI  e  X,  da  CF,  e  no  princípio  da  separação  de  poderes  (art.  2º  da  CF), 
vaticinando  que  Verbas  públicas  não  podem  ser  objeto  de  bloqueio, 
penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações 
trabalhistas,  ainda que as  empresas reclamadas detenham créditos  a 
receber da administração pública estadual. 

[…]
4.  Ao  final,  que  seja  julgada  totalmente  procedente  a  presente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=50946&codigoClasse=403
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=50919&codigoClasse=403


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 205  

Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal 
Federal, confirmando a decisão liminar para cassar, em definitivo, o despacho 
com  efeito  decisório  que,  nos  autos  do  processo  de  nº 
0000167-49.2017.5.05.0004,  foi  proferido  pela  autoridade  ora  Reclamada, 
tramitando na 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador, no sentido de 
determinar o bloqueio de verbas provenientes da Secretaria Estadual de 
Saúde,  por  serem,  comprovadamente,  oriundas  do  SUS.”  (documento 
eletrônico 1 – grifos no original)

É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do RISTF).

Bem  examinados  os  autos,  vê-se  que  a  pretensão  não  merece 
acolhida.

Na  espécie,  aponta-se  desrespeito  ao  decidido  por  esta  Suprema 
Corte no julgamento das ADPF 485/AP. O acórdão foi assim ementado:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CONSTITUCIONAL. 
ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL. 
BLOQUEIO,  PENHORA  E  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  PELA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO 
JURISDICIONAL.  1.  Arguição  proposta  pelo  Governador  do  Amapá  contra 
decisões  judiciais  proferidas  sob  a  jurisdição  do  TRT-8ª  Região  que 
determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao 
fundamento  de  que  os  valores  em  questão  constituiriam  créditos 
devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As 
decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que 
trata o  caput do art.  1º da Lei  nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle 
concentrado de constitucionalidade  via  ADPF.  A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando 
inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito 
fundamental  de  forma  ampla,  geral  e  imediata.  Precedentes.  3.  Atos  de 
constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, 
sob  alegação  de  que  as  empresas  reclamadas  deteriam  créditos  a 
receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla 
defesa,  do  princípio  do  juiz  natural,  do  sistema  de  precatórios  e  da 
segurança  orçamentária.  Precedentes. 4.  Conversão  da  apreciação  da 
liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da 
seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora 
e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, 
ainda  que  as  empresas  reclamadas  detenham  créditos  a  receber  da 
administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, 
da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 
485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - grifei) 

A decisão reclamada, contudo, indeferiu pedido do Estado da Bahia, 
de  aplicação  dos  efeitos  do  acórdão  proferido  na  ADPF  485/AP  ao  caso 
concreto.

Em  que  pese  o  fato  de  as  decisões  proferidas  em  ADFP serem 
dotadas de efeitos  vinculante e  erga omnes,  deve-se notar  que a decisão 
proferida na ADPF 485/AP foi proferida para resguardar o direito dos Estados 
de não terem suas verbas bloqueadas, notadamente em virtude do princípio 
da  separação  de  poderes,  de  normas  orçamentárias  e  do  regime  de 
precatórios.

O  foco  da  ADPF  485/AP  foi  a  proteção  dos  Estados  contra 
determinações de bloqueio, penhora ou sequestro   oriundas da Justiça do 
Trabalho, e não a proteção do devedor inadimplente de crédito trabalhista, 
que tem valores a receber do Estado.

Nessa  perspectiva,  por  tratar-se,  no  caso  concreto,  de  direito  do 
Estado da Bahia, apenas ele poderia ajuizar  reclamação nesta Corte, com 
base na ADPF 485/AP, por meio de sua Procuradoria.

Ademais,  o  art.  18,  caput,  do  CPC,  dispõe  que  “Ninguém  poderá 
pleitear  direito  alheio  em  nome  próprio,  salvo  quando  autorizado  pelo 
ordenamento jurídico”.

Admitir  a  presente  reclamação  implicaria  reconhecer  o  direito  de 
devedores  trabalhistas  inadimplentes,  com  nítido  propósito  de  defender 
interesse  próprio,  atuarem  como  substitutos  processuais  dos  Estados, 
pleiteando direito alheio. 

Em conclusão, o reconhecimento de afronta ao aresto proferido no 
julgamento da ADPF 485/AP, no caso concreto, depende do ajuizamento de 
reclamação pelo titular do direito violado, o Estado da Bahia.

Pontuo que, no tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, 
por serem oriundos do SUS, para aplicação em saúde, matéria examinada 
pela magistrada substituta da 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, com base 
no  art.  833,  IX,  do  CPC,  em  decisão  anterior  no  processo  (documento 
eletrônico 8), trata-se de matéria com evidente ausência de estrita aderência 
com o acórdão apontado como paradigma.

Assim, a demonstração da inobservância do referido dispositivo legal, 
pelo magistrado titular daquela Vara, deve ser buscada mediante os meios 
processuais cabíveis.

O  que  pretende  a  reclamante,  em última  análise,  é  fazer  uso  do 
instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade 
essa  que  se  revela  estranha  à  sua  destinação  constitucional  (Rcl  4.381-
AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).

Isso posto,  nego seguimento a esta reclamação (art.  21,  § 1°,  do 

RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 50.949 (630)
ORIGEM : 50949 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : EVERTON MARCIEL CATABRIGA
ADV.(A/S) : FLAVIO MODENA CARLOS (20234-A/MS, 57574/PR)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE JOINVILLE
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : NÃO INDICADO

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por  Everton 
Marciel  Catabriga para garantir  a observância das decisões proferidas pelo 
Supremo  Tribunal  Federal  nas  Arguições  de  Descumprimento  de  Preceito 
Fundamental 395/DF e 444/DF  pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Joinville/SC.

A defesa técnica afirma que no ato da prisão em flagrante do corréu 
Welliton  Boscariolli  foi  realizada  entrevista  pelos  policiais,  oportunidade  na 
qual  referido  corréu  admitira  que  o  dono  da  droga  seguia  à  frente  como 
batedor repassando informações sobre a presença policial na rodovia.

Diante disso, conclui que 
“[...] o aparato repressivo do Estado obteve uma confissão já no local 

da  abordagem,  por  meio  de  interrogatório  informal,  sem que,  em nenhum 
momento, seja noticiado que o direito constitucional ao silêncio foi observado” 
(pág. 2 do documento eletrônico 1).

Sustenta que 
“[...]  o  dever  de alertar  o  suspeito  de uma ação criminosa não se 

resume,  somente,  ao  momento  de  tomada  de  depoimento  formal  em 
delegacia;  se é também realizada entrevista  informal  com um personagem 
detido  em  flagrante  delito,  também  nesse  momento  tal  obrigatoriedade 
vigorará,  sobretudo  se,  como  in  casu,  as  informações  colhidas  por  tal 
confissão  supedanearam  outras  diligências  ulteriores  que  redundaram  no 
aprisionamento do ora reclamante.

Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe 
policial no episódio ressente-se de legitimidade: se é fato de que inexistem 
notícias de que foi, o primeiro detido, advertido do direito ao/de silêncio/não se 
auto-incriminar, inválidas tornam-se as demais provas obtidas a partir de tal 
interrogatório” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Nesse sentido, assevera que 
“[a] confissão obtida pela polícia do modo em que se houve viola o 

entendimento  consagrado  nas  ADPF’s  395  e  444:  o  direito  a  não  auto-
incriminação e ao silêncio  deve ser respeitado no MOMENTO EM QUE O 
DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPOE, [sic] tornando ilícita a prova sem tal 
cuidado” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer
“[...] o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a 

anulação  do  processo  suso  tratado,  absolvendo-se  sumariamente  o 
personagem ora reclamante” (pág. 3 do documento eletrônico 1).

É o relatório. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – 
RISTF).

Bem examinados  os  autos,  constato  a  manifesta  inadmissibilidade 
desta reclamação.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina – TJSC, foi possível verificar que o ato reclamado (sentença 
condenatória) transitou em julgado em 22/5/2020.

Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta 
Corte em 5/12/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava coberta 
sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se,  in casu, o disposto no 
art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

[...]
§ 5° É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
Incide, ademais, a Súmula 734 do STF:
“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato 

judicial  que  se  alega  tenha  desrespeitado  decisão  do  Supremo  Tribunal 
Federal”.

Isso posto,  nego seguimento a esta reclamação (art.  21,  §  1°,  do 
RISTF).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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RECLAMAÇÃO 50.994 (631)
ORIGEM : 50994 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : GESLER FAUSTINO DA CUNHA
ADV.(A/S) : WILLIAN RAFAEL GIMENEZ (356592/SP)
RECLDO.(A/S) : RELATOR DO HC Nº 5030069-70.2021.4.03.0000 DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão: 
1.  Trata-se  de  reclamação  em  que  se  articula  inobservância  da 

decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da ADPF 395, no qual se declarou a “incompatibilidade com a Constituição 
Federal  da  condução  coercitiva  de  investigados  ou  de  réus  para  
interrogatório,  sob  pena  de  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  penal  do  
agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.”

Sustenta-se,  em síntese,  que  há  violação  a precedente  vinculante 
emanado por esta Suprema Corte, pois a prisão temporária decretada pela 
autoridade reclamada “está travestida de verdadeira condução coercitiva para 
prestar  interrogatório;  a  despeito  do  ora  paciente  ter  se  disponibilizado  a  
prestar interrogatório, colocando-se à disposição da autoridade policial e da 
autoridade judiciária”. 

À  vista  do  acima  exposto,  pugna “imediata  revogação  da  prisão 
temporária decretada nos autos do feito de n. 5000328-19.2021.4.03.6132 / 1ª  
Vara Federal  de Avaré, por ser manifestamente ilegal  e teratológica e não 
servir como mecanismo de ilegal condução coercitiva dos investigados para  
prestarem interrogatório”.

O  pedido  liminar  foi  indeferido  (eDOC.06)  e  a  PGR,  em  parecer, 
manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 

É o relatório. Decido.
2.  O  cabimento  da  reclamação,  instituto  jurídico  de  natureza 

constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, 
que  a  concebem  para  preservação  da  competência  do  Tribunal  e  para 
garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra 
atos  que  contrariem  ou  indevidamente  apliquem  súmulas  vinculantes  (art. 
103-A, § 3º, da CF).

Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo 
recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do 
ato  reclamado,  eis  que  tal  finalidade  revela-se  estranha  à  destinação 
constitucional  subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl  4381 
AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
22.06.2011).

Pondero  ainda  que  a  Corte  exige,  como  pressuposto  de 
cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma 
invocado,  sob  pena  de  conferir-se  contorno  recursal  à  via  reclamatória, 
providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 

Nesse sentido, por todos,  cito os seguintes precedentes: Rcl  4090 
AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em 
26.05.2017;  Rcl  26269 AgR,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda. 
Turma,  julgado  em  26/05/2017;  Rcl  22039  ED,  Relator(a):  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  12.05.2017;  Rcl  25688  AgR, 
Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  12.05.2017  e  Rcl 
25156 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 
07.03.2017.

3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do 
precedente  firmado  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  no 
julgamento da ADPFs 395  ,  no qual restou assentada a incompatibilidade 
com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus 
para interrogatório, in verbis:

“Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental.  
Constitucional.  Processo  Penal.  Direito  à  não  autoincriminação.  Direito  ao  
tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. 
Direito  à  presunção  de  não  culpabilidade.  2.  Agravo  Regimental  contra 
decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo  
Tribunal.  Cognição  completa  da  causa  com a  inclusão  em pauta.  Agravo  
prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional  
e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da  
Lei  nº  9.882/99):  ausência  de  instrumento  de  controle  objetivo  de  
constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento 
indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não  
se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo  
Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no  
sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto  
legal  impugnado”  e  não  houver  dúvida  relevante  quanto  ao  seu  teor  ou 
vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da  
ADPF deve ser  lida em conjunto com o art.  376 do CPC, que confere ao  
alegante  o  ônus  de  provar  o  direito  municipal,  estadual,  estrangeiro  ou  
consuetudinário,  se  o  juiz  determinar.  Contrario  sensu,  se  impugnada  lei  
federal,  a  prova  do  direito  é  desnecessária.  Preliminar  rejeitada.  Ação 
conhecida.  4.  Presunção  de  não  culpabilidade.  A  condução  coercitiva  

representa  restrição  temporária  da  liberdade  de  locomoção  mediante  
condução  sob  custódia  por  forças  policiais,  em  vias  públicas,  não  sendo 
tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido  
como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de 
igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado,  
consequentemente,  contraria  a  dignidade  humana  (NETO,  João  Costa.  
Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva,  
resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão  
à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de 
locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda  
que temporária,  da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na  
liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação  
ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito  
consistente  na  prerrogativa  do  implicado  a  recursar-se  a  depor  em 
investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio  
seja  interpretado  como  admissão  de  responsabilidade.  Art.  5º,  LXIII,  
combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o  
direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e  
aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso  
quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo 
direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido 
pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à 
presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de  
tratar  pessoas não condenadas como culpadas  – art.  5º,  LVII.  A restrição  
temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em  
vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a  
pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A 
legislação  prevê  o  direito  de  ausência  do  investigado  ou  acusado  ao 
interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de  
condução  coercitiva.  10.  Arguição  julgada  procedente,  para  declarar  a  
incompatibilidade  com  a  Constituição  Federal  da  condução  coercitiva  de 
investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado 
não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da  
expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, 
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018)

3.1. A decisão reclamada, contudo, não versa sobre a determinação 
de  condução  coercitiva  de  investigados,  mas  relaciona-se  com  a 
imposição  de  prisão  temporária.  Neste  sentido  colaciono  trecho  dos 
fundamentos  utilizados  pela  autoridade  reclamada,  ao  decretar  a  medida 
extrema: 

“1. GESLER FAUSTINO DA CUNHA 
Segundo o que se apurou até o momento, VITOR seria o principal  

comparsa  de  DIEGO  e  integraria  a  cúpula  de  liderança  de  organização 
criminosa. De acordo com os investigadores, “se trata atualmente da pessoa  
que mantém maior proximidade com o investigado e líder do grupo, DIEGO”,  
pois “repassa diversas ordens aos empregados das empresas de DIEGO, se 
envolve diretamente nas negociações promovidas pelo líder do grupo, sempre  
se mostrando presente, servindo, por muitas vezes, como o ‘amortecedor’ ou  
‘anteparo’  das  reclamações  promovidas  por  outros  integrantes  do  grupo 
contra  o  chefe  DIEGO”  (fls.  29  e  31  –  ID  175002896).  Auxiliaria  na  
administração fraudulenta, atualmente, de dezenas de empresas de DIEGO e  
teria participado da sonegação de tributos na monta de R$ 3.583.651,56 (três 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e  
cinquenta e seis centavos) -  PAF 10825.720381/2018-34; e R$ 359.571,97  
(trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um e noventa e sete 
centavos) - PAF 10825.722287/2018-10. JAQUELINE CARDOSO PEREIRA 
DOS SANTOS (esposa de DIEGO) Segundo o que se apurou até o momento,  
JAQUELINE seria, juntamente com seu marido (DIEGO), integrante da cúpula 
de  liderança  da  organização  criminosa.  Auxiliaria  na  administração 
fraudulenta  de  dezenas  de  empresas  juntamente  com  DIEGO.  GESLER 
FAUSTINO DA CUNHA 

1. Segundo o que se apurou até o momento, VITOR seria o principal 
comparsa  de  DIEGO  e  integraria  a  cúpula  de  liderança  de  organização 
criminosa. De acordo com os investigadores, “se trata atualmente da pessoa  
que mantém maior proximidade com o investigado e líder do grupo, DIEGO”,  
pois “repassa diversas ordens aos empregados das empresas de DIEGO, se 
envolve diretamente nas negociações promovidas pelo líder do grupo, sempre  
se mostrando presente, servindo, por muitas vezes, como o ‘amortecedor’ ou  
‘anteparo’  das  reclamações  promovidas  por  outros  integrantes  do  grupo 
contra  o  chefe  DIEGO”  (fls.  29  e  31  –  ID  175002896).  Auxiliaria  na  
administração fraudulenta, atualmente, de dezenas de empresas de DIEGO e  
teria participado da sonegação de tributos na monta de R$ 3.583.651,56 (três 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e  
cinquenta e seis centavos) -  PAF 10825.720381/2018-34; e R$ 359.571,97  
(trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um e noventa e sete 
centavos) - PAF 10825.722287/2018-10. JAQUELINE CARDOSO PEREIRA 
DOS SANTOS (esposa de DIEGO) Segundo o que se apurou até o momento,  
JAQUELINE seria, juntamente com seu marido (DIEGO), integrante da cúpula 
de  liderança  da  organização  criminosa.  Auxiliaria  na  administração 
fraudulenta  de  dezenas  de  empresas  juntamente  com  DIEGO.  GESLER 
FAUSTINO DA CUNHA Segundo o que se apurou até o momento, GESLER 
seria um dos principais orquestradores do esquema criminoso ora investigado  
e um dos líderes de uma das células criminosas (“Grupo 2”) ao menos desde 
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08/2018.  Administraria,  atualmente,  de  forma  fraudulenta,  uma  série  de 
empresas  (especialmente  postos de  combustíveis)  sem constar  do quadro 
societário  e  teria  praticado  fraudes  à  fiscalização  tributária  federal.  
Movimentou quantias na casa das dezenas de milhões de reais, em possíveis  
manobras  de  lavagem  de  dinheiro  ainda  não  esclarecidas.  Consta  que 
GESLER  “fora  preso  em  2007,  pelo  crime  de  estelionato,  praticado  na  
Rodovia Jair Gilberto Campanati, nas proximidades de Ourinhos/SP, quando 
foram  localizados  em  seu  veículo  diversos  documentos  falsos,  como 
Registros Gerais (RGs), Cartões de Créditos, Cadastros de Pessoa Físicas 
(CPFs), além de vários documentos de empresas abertas em nomes fictícios.  
GESLER já foi  condenado pelos crimes de receptação, estelionato e porte  
ilegal  de  arma  de  fogo”  (fl.  54  –  ID  175002896).  De  acordo  com  os  
investigadores,  “há  suspeitas  de  compra  e  revenda  de  combustíveis  
adulterados  e  roubo  de  cargas,  bem  como  de  fazer  parte  do  crime 
organizado,  atuando  na  compra  e  venda  de  entorpecentes”  (fl.  54  –  ID 
175002896). De acordo com os investigadores, GESLER, possivelmente, usa 
linha  registrada  em  nome  de  terceiro  e/ou  apenas  trava  conversas  em  
aplicativos criptografados.

(…)
Em face das apurações realizadas até o momento e considerando-se  

a posição de destaque e liderança que,  em tese,  cada um dos 11 (onze) 
investigados supramencionados ocupa, conclui-se ter ficado suficientemente 
demonstrada  a  utilidade  da  permanência  de  tais  indivíduos  sob  custódia 
durante a coleta de elementos demonstrativos de autoria e materialidade, a  
fim de que possam ser alcançados os fins almejados com a deflagração da  
operação. É improvável que, sem a prisão dessas 11 (onze) pessoas, os fatos  
sejam  adequadamente  esclarecidos,  já  que  estas  poderiam  dificultar  a  
colheita  de  elementos  de  informação  durante  a  investigação.  O  trabalho 
policial  ficaria,  certamente,  enfraquecido  se,  quando  do  cumprimento  dos 
Mandados  de  Busca  e  Apreensão,  os  aludidos  investigados  puderem  se 
comunicar livremente, por exemplo. 

(…)
Em suma,  a decretação de prisão temporária mostrou-se,  de fato,  

medida  indispensável  para  o  adequado  deslinde  da  investigação  nesse 
momento de deflagração da “Operação Jurumim”, mas apenas para parte dos 
investigados citados pelo Parquet,  ou seja, somente para aqueles que, em 
tese, detêm certo poder de comando e/ou ocupam posição de destaque no 
grupo criminoso. ”

Como se nota, do cotejo entre o julgado apontado como paradigma e 
as  razões  deduzidas  para  a  imposição  da  prisão  temporária,  não  há 
identidade a ensejar a alegada violação à autoridade de decisão emanada por 
esta Suprema Corte. 

Com  efeito,  da  própria  ementa  assentada  após  o  julgamento  das 
ADPs  395  resta  claro  que  seu  objetivo  era  a   aferição,  sob  a  óptica 
constitucional, da redação dada ao art. 260 do CPP, particularmente no que 
atine  à  expressão  “para  o  interrogatório” tida,  à  ocasião,  como  não 
recepcionada pela Constituição Federal. Nesse passo, a validade ou não de 
decisões que decretam prisões temporárias, bem como seu suposto “uso 
indevido”,  não estão,  salvo melhor  juízo,  abarcadas pelo  julgado apontado 
como paradigma.

Quanto ao ponto convém ressaltar, ademais, que, conquanto aduza o 
reclamante  que  a  prisão  temporária,  neste  caso,  ganha  contornos  de 
condução coercitiva por ter como finalidade a oitiva formal dos requeridos”, a 
jurisprudência  da  Corte  não  tem  admitido  o  manejo  da  reclamação 
constitucional  se  calcada  na  Teoria  da  Transcendência  dos  Motivos 
Determinantes. Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do 
ato  paradigma  e  a  pretensão  articulada  pelo  reclamante,  descabendo 
potencializar  a  extensão  da  ratio  decidendi que  sustenta  o  ato  cuja 
autoridade foi  supostamente violada: Rcl  2491 AgR, Relator(a):  Min.  ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 
AgR,  Relator(a):  Min.  EDSON  FACHIN,  Primeira  Turma,  julgado  em 
02/08/2016.

Nesse  sentido,  menciono  ainda  recentes  decisões  monocrática, 
proferidas  pelo  Min.  Ricardo  Lewandowski  e  pelo  Min.  Luiz  Fux,  que  ao 
analisarem questão similar à presente, concluíram pela inadequação da via 
eleita:

“Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece 
prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de 
ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência  
estrita com o paradigma apontado como afrontado . (...) Digo isso porque, 
ao julgar a ADPF 444/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se  
com situações nas quais o indiciado em investigação criminal era conduzido 
coercitivamente sem ao menos ter  sido intimado previamente para prestar  
depoimento, porquanto o art. 260 do Código de Processo Penal dispõe que tal  
medida apenas seria cabível “se o acusado não atender à intimação para o 
interrogatório”. Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra ordem 
de prisão temporária que se encontra prevista na Lei 7.960/1989 e não se  
confunde  com  a  condução  coercitiva,  revelando,  assim,  a  falta  de 
aderência  estrita  entre  o  ato  reclamado  e  a  decisão  paradigma.  Isso 
posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Rcl 38610, 
Relator: Ricardo Lewandwski, julgado em 19.12.2019, grifei.)

“A presente reclamação é manifestamente incognoscível. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de  

“pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do 
art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da  
condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 
ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.  

(…)
Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato  

reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se 
alega  violados,  tendo  em  vista  que  esta  Suprema  Corte  não  vedou  a  
possibilidade  de  decretação  de  prisão  temporária  ou  outras  medidas  
cautelares quando atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, destaco o 
seguinte  precedente:  “PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  CONDUÇÃO  COERCITIVA  DE 
INVESTIGADOS  OU  DE  RÉUS  PARA  INTERROGATÓRIO.  ALEGADO 
DESCUMPRIMENTO  DAS  ADPFs  395  e  444.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
AUSÊNCIA  DE  ESTRITA  ADERÊNCIA.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO”.  (Rcl  34.466-  AgR/SP,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira Turma, DJe de 27/6/2019) 

Com efeito,  a  aderência  entre  o  objeto  do ato  reclamado e  o  
paradigma  que  se  reputa  violado  é  requisito  de  admissibilidade  da 
reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 

(…)
Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do  

Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  “necessidade  de  máximo  rigor  na 
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional,  sob  
pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, 
DJ  de  10/9/2010).  Destarte,  ressoa  inequívoca  a  inadmissibilidade  da 
presente  ação.  Ex  positis,  com esteio  no  artigo  161,  parágrafo  único,  do 
RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o 
pedido de medida liminar.”  (Rcl  39233,  Relator:  Min.  Luiz  Fux,  julgado em 
19.02.2020)

Assim, à luz da remansosa jurisprudência da Corte, já se poderia 
concluir  pela  completa  inviabilidade  da  presente  reclamação 
constitucional, na  medida  em que  os  reclamantes  buscam,  em verdade, 
transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com 
o precedente, os motivos determinantes do  decisum. 

Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita 
entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no 
julgamento da ADPFs 395, a reclamação revela-se incabível. 

4.  Posto  isso,  com  fulcro  no  art.  21,  §1º,  do  RISTF,  nego 
seguimento à reclamação.

Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.009 (632)
ORIGEM : 51009 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : JOAO CARLOS BORGES DA SILVA
ADV.(A/S) : FLAVIO MODENA CARLOS (20234-A/MS, 57574/PR)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ROSANA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

DECISÃO: Trata-se  de  reclamação  apresentada  em  favor  de  João 
Carlos Borges da Silva, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca  de  Rosana/SP,  que,  nos  autos  da  Ação  Penal  nº 
5009722-55.2019.8.24.0036,  teria  violado  as  decisões  das  ADPF´s   395  e 
444.

Na  petição  inicial,  o  reclamante  afirma  que “foi  definitivamente 
condenado à glosa de 08 anos e 01 mês, na modal mais severa de expiação,  
por violação aos ditames da atual Lei Anti-Drogas. No entanto, a defesa ora  
signatária identificou determinada mácula na colheita da prova, ainda na fase 
extrajudicial,  cujo  móvel  constitui  a  vertente  medida:  a  descoberta  da  
substância  narcótica foi  realizada MEDIANTE ENTREVISTA ainda no local  
dos  acontecimentos,  sem  que  se  tenha  advertido  ao  reclamante,  ao  a 
coimplicada, o direito ao silêncio. Com efeito, da leitura da sentença, ulterior  
acórdão de apelação e do teor do que disseram os policiais captores, verifica-
se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não  
auto-incriminação fora respeitado.”(eDOC 1, p. 2).

Alega que  na abordagem policial, foi submetido a um interrogatório 
informal,  violando o direito de não auto-incriminação, disposto no artigo 5º, 
LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP. 

Acrescenta  que  “a  confissão  obtida,  assim,  pela  polícia,  -  e  que 
respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendiento das ADPF’s  
395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado 
no MOMENTO EM QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPÕE, tornando 
ilícita a prova sem tal cuidado.”(eDOC 1, p. 2) 

Requer,  portanto,  a  anulação  do  processo  e  a  absolvição  do 
reclamante. (eDOC 1).  
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Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10).
As informações foram prestadas (eDOC 12).
Em  sequência,  a  Procuradoria-Geral  da  República  apresentou 

manifestação pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 14).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 

102, I,  “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de 
Processo  Civil  e  156  a  162  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal 
Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a 
autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão 
judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção 
de competência (…)”. 

No caso, verifico que não há aderência inequívoca do objeto do ato 
reclamado  ao  conteúdo  das  decisões  paradigmas  invocadas,  a  saber,  as 
ADPFs 395 e 444, cujas ementas dispõem:

1.  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental. 
Constitucional.  Processo  Penal.  Direito  à  não  autoincriminação.  Direito  ao 
tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. 
Direito  à  presunção  de  não  culpabilidade.  2.  Agravo  Regimental  contra 
decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo 
Tribunal.  Cognição  completa  da  causa  com  a  inclusão  em  pauta.  Agravo 
prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e 
conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 
nº  9.882/99):  ausência  de  instrumento  de  controle  objetivo  de 
constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento 
indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não 
se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo 
Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no 
sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto 
legal  impugnado”  e  não  houver  dúvida  relevante  quanto  ao  seu  teor  ou 
vigência – ADI 1.991, Rel.  Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei  da 
ADPF deve ser  lida em conjunto com o art.  376 do CPC, que confere ao 
alegante  o  ônus  de  provar  o  direito  municipal,  estadual,  estrangeiro  ou 
consuetudinário,  se  o  juiz  determinar.  Contrario  sensu,  se  impugnada  lei 
federal,  a  prova  do  direito  é  desnecessária.  Preliminar  rejeitada.  Ação 
conhecida.  4.  Presunção  de  não  culpabilidade.  A  condução  coercitiva 
representa  restrição  temporária  da  liberdade  de  locomoção  mediante 
condução  sob  custódia  por  forças  policiais,  em  vias  públicas,  não  sendo 
tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido 
como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de 
igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, 
consequentemente,  contraria  a  dignidade  humana  (NETO,  João  Costa. 
Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, 
resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão 
à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de 
locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda 
que temporária,  da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na 
liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao 
direito  à  não  autoincriminação,  na  modalidade  direito  ao  silêncio.  Direito 
consistente  na  prerrogativa  do  implicado  a  recursar-se  a  depor  em 
investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio 
seja  interpretado  como  admissão  de  responsabilidade.  Art.  5º,  LXIII, 
combinado com os arts.  1º,  III;  5º,  LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o 
direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e 
aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso 
quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo 
direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido 
pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à 
presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de 
tratar  pessoas  não  condenadas  como culpadas  – art.  5º,  LVII.  A restrição 
temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em 
vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a 
pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A 
legislação  prevê  o  direito  de  ausência  do  investigado  ou  acusado  ao 
interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de 
condução  coercitiva.  10.  Arguição  julgada  procedente,  para  declarar  a 
incompatibilidade  com  a  Constituição  Federal  da  condução  coercitiva  de 
investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado 
não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da 
expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. (ADPF 444, 
de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22-05-2019).

Conforme  se  depreende  dos  textos  das  ADPF´s,  os  paradigmas 
invocados dispõem sobre a condução coercitiva e a respeito  do direito  ao 

silêncio, em síntese, nos seguintes termos: “Potencial  violação ao direito à 
não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente 
na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou 
ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado 
como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, 
III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao 
seu  exercício  são  previstos  na  legislação  e  aplicáveis  à  ação  penal  e  ao 
interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e 
art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito 
à  respectiva  advertência.  Também  é  assistido  pelo  direito  a  fazer-se 
aconselhar  por  seu  advogado.  8.  Potencial  violação  à  presunção  de  não 
culpabilidade.”

Por  outro  lado,  o  presente  caso  refere-se  aos  questionamentos 
realizados  pelos  policiais  militares  ao  reclamante  no ato  de  flagrante 
delito. Nesse sentido foram as informações prestadas pelo reclamado:

 “Os  policiais  militares  MARCO  ANTONIO  POLTONIERI  e  JOSÉ 
JOAQUIM GARBO, em seus depoimentos em sede policial, relataram que no 
dia dos fatos, os indiciados foram abordados durante operação de rotina na 
Base Operacional da Policia Rodoviária deste Município de Rosana/SP, e no 
interior do veículo SW4, conduzido por Rogéria Dias Moreira, foi encontrada a 
droga apreendida nos autos (749,50 kg de maconha). Os policiais contaram, 
também,  que  os  acusados  teriam  afirmado  que:  "Ambos  disseram  que 
receberiam o valor de vinte mil reais cada como pagamento pelo transporte" 
(fls. 06/08).”(eDOC 12)

Destaco que, em decisão de minha relatoria na Rcl 33.711/SP, julguei 
procedente  a  reclamação  para  declarar  a  nulidade  da  realização  de 
interrogatório forçado, travestido de “entrevista”. Destaquei haver violação do 
direito ao silêncio e à não autoincriminação, com a realização de interrogatório 
forçado, o qual foi  formalmente documentado durante o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da 
diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no 
referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo. 

O caso destes autos é diferente, entretanto.  O suposto fato ocorreu 
em uma abordagem policial, em situação de flagrante, conforme já destacado.

 Não  verifico,  portanto,  estrita  aderência  entre  o  ato  coator  e  os 
paradigmas adotados.

No  sentido  do  caráter  estrito  da  competência  do  STF  no 
conhecimento  das  reclamações  e  da  necessidade  de  aderência  estrita  do 
objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, 
cito os seguintes precedentes: 

“Direito  Processual  Penal.  Agravo  Interno  na Reclamação.  Súmula 
Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 
Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência 
entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos 
autos  não  se  adequa  ao  conteúdo  da  Súmula  Vinculante  14,  tampouco 
contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem 
diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 
3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências 
em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de 
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que 
se nega provimento.” (Rcl  32661 AgR, Rel.  Min. Roberto Barroso, Primeira 
Turma, DJe 19.12.2019).

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NA 
RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INDEFERIMENTO  DE  ACESSO 
IRRESTRITO  AOS  AUTOS  DE  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO. 
VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 
33136  AgR,  Relator(a):  Alexandre  de  Moraes  Primeira  Turma,  DJe 
03.02.2020).

Ressalto, ademais, que esta Corte julgará a obrigatoriedade de aviso 
do  direito  ao  silêncio  em  abordagem  policial  no  Recurso  Extraordinário 
1.177.984, de relatoria do Ministro Edson Fachin. O tema teve repercussão 
geral reconhecida (Tema 1.185) e está relacionado aos princípios da não 
auto-incriminação e do devido processo legal.

Por fim, registro ainda que o instrumento processual da reclamação 
não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para 
fazer  chegar a  causa diretamente ao Supremo Tribunal  Federal.  É essa a 
orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. 
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso 
de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL -  INADMISSIBILIDADE  -  INADEQUAÇÃO  DO 
EMPREGO  DA  RECLAMAÇÃO  COMO  SUCEDÂNEO  DE  AÇÃO 
RESCISÓRIA,  DE  RECURSOS  OU  DE AÇÕES  JUDICIAIS  EM  GERAL - 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  DE  RECLAMAÇÃO  -  PRECEDENTES  - 
RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, 
impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento 
emanado  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou,  ainda,  de  usurpação  de 
competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação 
não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a 
permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata 
do  litígio  ao  exame direto  do  Supremo Tribunal  Federal.  Precedentes.  -  A 
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reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que 
alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se 
qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do 
mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que 
tal  finalidade  revela-se  estranha  à  destinação  constitucional  subjacente  à 
instituição dessa medida processual. Precedentes”.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.015 (633)
ORIGEM : 51015 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS (SERPRO)
ADV.(A/S) : NELSON ALVES DE SOUSA COURA (28526/DF)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LUIZ CORREIA LOURENCO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, 
ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em 
face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do 
Processo n. 0002087-42.2012.5.10.0021.

Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento 
desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e 
ADI  6.021,  na  medida  em  que  a  Justiça  do  Trabalho  adotou  índice  de 
atualização  monetária  e  taxa  de  juros  diversos  daqueles  previstos  nos 
paradigmas apontados.

Ressalta que:
“(...) a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Feral tem efeito erga 

omnes, expressamente consignada, no sentido de atingir, inclusive, aqueles 
feitos  já  transitados  em  julgado  desde  que  sem  qualquer  manifestação 
expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão 
expressa ou simples consideração para seguir os critérios legais).

Verifica-se que essa situação se aplica exatamente na situação dos 
presentes autos, uma vez que o processo encontra-se na fase de execução, 
tendo  sido  já  proferida  sentença,  inclusive  tendo  sido  prolatada  de  forma 
genérica,  como  reconhecido  pela  própria  decisão  recorrida,  in  verbis:  (ID. 
65013c2 -  Pág.  6):  [...]  Observo,  desde logo,  que,  no título  executivo que 
transitou em julgado, não há definição do índice de correção monetária a ser 
adotado.

A matéria  fixada  na  ADC  58,  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  tem  efeito  erga  omnes  e  vinculante,  devendo  ser  aplicado  de 
imediato pelo Judiciário, inclusive ensejando o ajuizamento de Reclamação 
para respeito de sua autoridade e decisões.

Nos termos do art. 102, §2º, da CF, “as decisões definitivas de mérito, 
proferidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  nas  ações  diretas  de 
inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de  constitucionalidade 
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal”.

A  matéria  constitui  fato  novo,  nos  moldes  do  art.  493  do  CPC, 
segundo o qual “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao 
juiz  tomá-lo  em  consideração,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  no 
momento de proferir a decisão”. 

Ademais,  a  matéria  sobre  correção  monetária  e  juros  é 
essencialmente  de  ordem  pública,  cognoscível  de  ofício,  podendo  ser 
discutida em qualquer  grau de  jurisdição,  conforme os seguintes julgados: 
(...)” (eDOC 1, p. 5-6)

Requer,  assim,  a concessão de medida liminar  para suspender os 
efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.

É o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar.
De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação 

dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e 
do periculum in mora.

Com  efeito,  é  necessária  a  conjugação  dos  dois  requisitos: 
fundamento relevante (fumus boni juris)  e que o ato apontado como ilícito 
possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido 
ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).

No  caso  dos  autos,  entendo  haver  a  verossimilhança  das 
alegações da  parte  reclamante,  a  justificar  a  concessão  de  medida 
liminar tal como formulado na petição inicial. 

Registro que o reclamante alega violação ao decidido por esta Corte 
no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de 
minha  relatoria,  no  qual  o  Plenário  desta  Corte,  conferindo  interpretação 
conforme à Constituição ao art.  879, § 7º,  e ao art.  899, § 4º,  da CLT, na 
redação  dada  pela  Lei  13.467  de  2017,  determinou,  até  que  sobrevenha 

solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e 
de  juros  vigentes  para  as  condenações  cíveis  em  geral,  quais  sejam,  a 
incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da 
taxa SELIC. 

Saliento  que,  na  oportunidade,  destaquei  que,  para  evitarem-se 
incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados 
alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles, a 
aplicação dos parâmetros assentados, de forma retroativa, aos processos em 
curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente 
de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.

A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:
“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO  TRABALHO.  AÇÕES 

DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE 
CONSTITUCIONALIDADE.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO  DOS  DEPÓSITOS 
RECURSAIS  E  DOS  DÉBITOS  JUDICIAIS  NA JUSTIÇA DO  TRABALHO. 
ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 
467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  TABELAMENTO  DE  JUROS. 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR)  COMO  POLÍTICA 
DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF. 
APELO  AO  LEGISLADOR.  AÇÕES  DIRETAS  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  JULGADAS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES, 
PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO  CONFORME À  CONSTITUIÇÃO  AO 
ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 

(...) 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, 

e  ao  art.  899,  §4º,  da  CLT,  na  redação  dada  pela  Lei  13.467,  de  2017, 
definindo-se  que,  até  que  sobrevenha  solução  legislativa,  deverão  ser 
aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à 
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho 
os  mesmos  índices  de  correção  monetária  e  de  juros  vigentes  para  as 
hipóteses  de  condenações  cíveis  em  geral  (art.  406  do  Código  Civil),  à 
exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico 
(art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com 
a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no 
RE 870.947-RG (tema 810).

6.  Em relação à  fase  extrajudicial,  ou  seja,  a  que antecede  o 
ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador 
o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir 
de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), 
em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 
3º,  da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros 
legais (art. 39,   caput  , da Lei 8.177, de 1991).  

7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais 
deve  ser  efetuada  pela  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de 
Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros 
moratórios  dos  tributos  federais  (arts.  13  da  Lei  9.065/95;  84  da  Lei 
8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 
10.522/02).  A incidência de juros moratórios com base na variação da 
taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de 
atualização monetária, cumulação que representaria   bis in idem  .  

8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação 
do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação 
dos  efeitos  da  decisão:  (i)  são  reputados  válidos  e  não  ensejarão 
qualquer  rediscussão,  em  ação  em  curso  ou  em  nova  demanda, 
incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a 
TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de 
forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros 
de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas 
as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na 
sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de 
mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados 
na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem 
sentença,  inclusive  na  fase  recursal,  devem  ter  aplicação,  de  forma 
retroativa,  da  taxa  Selic  (juros  e  correção  monetária),  sob  pena  de 
alegação  futura  de  inexigibilidade  de  título  judicial  fundado  em 
interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, 
ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.

9.  Os  parâmetros  fixados  neste  julgamento  aplicam-se  aos 
processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não 
tenha  consignado  manifestação  expressa  quanto  aos  índices  de 
correção  monetária  e  taxa  de  juros  (omissão  expressa  ou  simples 
consideração de seguir os critérios legais).

10.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade  julgadas  parcialmente  procedentes”.  (Tribunal  Pleno, 
DJe 7.4.2021, grifo nosso)

Analisando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada admitiu 
a  cumulação  de  juros  de mora,  de 1% ao mês,  com índices de  correção 
monetária,  contrariando  o  entendimento  firmado  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal no acórdão paradigma. 

Extrai-se da manifestação da perita  judicial  (eDOC 9)  que,  para o 
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período posterior ao ajuizamento da ação judicial (após 31.10.2012), houve a 
cumulação  dos  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  com  índices  de  correção 
monetária (TR e IPCA-E), o que foi vedado no julgamento das ADC 58, ADC 
59, ADI 5.867 e ADI 6.021 (item 7 da ementa).

Portanto,  reservando-me  o  direito  a  exame  mais  detido  da 
controvérsia  por  ocasião  do  julgamento  do  mérito,  defiro  o  pedido 
liminar  para  determinar  o  sobrestamento  da  execução  n. 
0002087-42.2012.5.10.0021,  em  tramitação  no  TRT  da  10ª  Região,  até 
decisão final da presente reclamação.

Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 
dias (art. 989, I, CPC),  devendo constar da resposta a especificação dos 
índices de correção monetária e da taxa de juros utilizadas nos cálculos 
homologados em juízo.

Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço 

da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)

Após,  abra-se  vista  à  Procuradoria-Geral  da  República.  (art.  991, 
NCPC)

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.034 (634)
ORIGEM : 51034 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : RENATO ROCHA
ADV.(A/S) : FLAVIO MODENA CARLOS (20234-A/MS, 57574/PR)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE NAVIRAÍ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por  Renato 
Rocha  para  garantir  a  observância  das decisões  proferidas  pelo  Supremo 
Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
395/DF e 444/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS.

A defesa técnica afirma que 
“[...]  a  confissão  obtida  pela  polícia  foi  realizada  MEDIANTE 

INTERROGATÓRIO INFORMAL, no interior da residência do reclamante, sem 
que se tenha advertido a este personagem o direito ao silêncio” (pág. 2 do 
documento eletrônico 1).

Sustenta que 
“[...]  o  dever  de  alertar  o  suspeito  de  ter  perpetrado  uma  ação 

criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento 
formal em delegacia; se é também realizada interrogatório informal antes do 
interrogatório perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade 
vigorará.

Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe 
policial  no episódio ressente-se de legitimidade dado que se depreende da 
leitura do que ADMITIU o investigador que dirigiu a diligência de captura na 
ocasião,  i.e.,  agente  Robílson:  ‘...  que  perguntado  sobre  os  fatos...(...) 
‘...decidiu  colaborar  com  a  Polícia,  tendo  permitido  a  entrada  em  sua 
residência  e  confessado  seu  envolvimento  na  empreitada...’),  não  deixa 
margens a dúvidas de que o reclamante foi submetido a interrogatório informal 
(no  ato  da  abordagem  ainda  no  interior  de  sua  própria  casa)  sem  que 
nenhuma  alusão  tenha  sido  documentada  sobre  o  direito  de  não  auto-
incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, 
artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Nesse sentido, assevera que 
“[a] confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior 

sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’s 395 e 444: o direito 
a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no MOMENTO EM 
QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPOE, [sic] tornando ilícita a prova se 
não  observado  porquanto  utilizada  técnica  de  colheita  de  prova  indiciária 
proibida sem tal cuidado” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer
“[...]  o provimento, liminar,  do pedido com vistas a se determinar a 

anulação  do  processo  suso  tratado,  absolvendo-se  sumariamente  o 
personagem ora reclamante” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).

É o relatório. Decido.
Inicialmente,  consigno  que  deixo  de  requisitar  informações  e  de 

enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo 
já  está  em  condições  de  julgamento  (arts.  52,  parágrafo  único,  e  161, 
parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – 
RISTF).

A reclamação é manifestamente inadmissível.
Isso  porque,  depois  de  analisar  os  documentos  que  instruem  a 

petição inicial (doc. eletrônico 5) e consultar o sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, foi possível constatar que o 
ato reclamado transitou em julgado em 12/11/2021.

Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta 
Corte em 5/12/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava coberta 
sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se,  in casu, o disposto no 
art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

[...]
§ 5° É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
Incide, ademais, a Súmula 734 do STF:
“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato 

judicial  que  se  alega  tenha  desrespeitado  decisão  do  Supremo  Tribunal 
Federal”.

Isso posto,  nego seguimento a esta reclamação (art.  21,  §  1°,  do 
RISTF).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 51.073 (635)
ORIGEM : 51073 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : MUNICIPIO DE ITAJAI
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional  com pedido liminar, 
proposta pelo Município de Itajaí, em face de acórdão do Tribunal Superior do 
Trabalho, nos autos do Processo 0000662-90.2020.5.12.0005.

Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada 
ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 
2.135/DF-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho 
para  julgar  lides  entre  a  Administração  Pública  e  servidor,  seja  ele  de 
contratação  temporária  ou  não,  pois  o  vínculo  estabelecido  com  a 
Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo. 

Nesses termos, assevera que “[n]o âmbito do Município de Itajaí, a 
Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os  
servidores municipais,  inclusive os contratados - como no presente caso -,  
terão  seu vínculo jurídico  disciplinado pela Lei  Municipal  nº  2.960/95,  que 
dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”. (eDOC 1, p. 5)

Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da 
decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim 
de que seja cassado o ato reclamado.

É o relatório. Decido.
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, 

por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 
52, parágrafo único).

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l,  da Constituição e 
regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  cabimento  para 
preservar  a  competência  do  Tribunal  ou  garantir  a  autoridade  das  suas 
decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie 
súmula vinculante (§3º art. 103-A do texto constitucional).

No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, 
cuja ementa transcrevo:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do 
Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus 
servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de 
trabalho.  Conceito  estrito  desta  relação.  Feitos  da  competência  da  Justiça 
Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. 
Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no 
art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas 
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária” (ADI  3.395/DF-MC, Rel.  Min.  Cezar Peluso,  Tribunal Pleno, DJ 
10.11.2006).

Com  efeito,  ressalto  que  o  entendimento  desta  Corte,  após  o 
julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o 
julgamento  de  causas  instauradas  entre  o  Poder  Público  e servidor  a  ele 
vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, 
não cabendo à Justiça Trabalhista  sequer  discutir  a  legalidade da relação 
administrativa.

Cito  a propósito  decisão proferida pelo  Plenário,  no julgamento da 
Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de 
natureza  jurídico-administrativa.  3.  Incompetência  da  Justiça  do  Trabalho, 
conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de 
fundamento  novo  no  recurso  que  seja  apto  a  ilidir  a  decisão  agravada  5. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”
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O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco 
Aurélio,  Redator  para o Acórdão a Min.  Cármen Lúcia,  Tribunal  Pleno,  DJ 
21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:

“RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  AUTORIDADE  DE  DECISÃO 
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO 
I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.  3.395.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37,  INCISO IX,  DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES 
TEMPORÁRIOS  CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  REGIMENTAL  PROVIDO  E 
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.  […]  2.  Apesar  de  ser  da  competência  da 
justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido 
pela  legislação trabalhista,  não sendo lícito  à  justiça  comum fazê-lo,  é  da 
competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-
administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os 
autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou 
do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito 
trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, 
pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se 
teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, 
não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a 
sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá 
provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”. (Grifei)

Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a 
competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja 
vista tratar se de agente comunitário de saúde. Transcrevo, pois, trecho dessa 
decisão: 

“Com efeito, não há negar que os servidores contratados com fulcro 
na  legislação  trabalhista  continuam  tendo  seus  vínculos  apreciados  pela 
Justiça  do  Trabalho,  porquanto  é  esta  que  detém  a  competência  para 
processar e julgar lides de tal jaez. 

Ademais,  no  tocante  aos  servidores  admitidos  em  função  do 
Programa  de  Saúde  da  Família,  há  norma  legal  específica  (Lei  nº 
11.350/2006)  que  regulamenta  o  §  5º  do  art.  198  da  Constituição  da 
República, cujo art. 8º estabelece que: 

Os Agentes Comunitários  de Saúde e os Agentes de Combate às 
Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional 
de  Saúde  -  FUNASA,  na  forma  do  disposto  no  §  4º  do  art.  198  da 
Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 

Cumpre  ressaltar  que  a  legislação  que  rege  a  antedita  situação 
reconhece,  expressamente,  a  aplicação  das  normas  da  CLT  aos  seus 
colaboradores, não sendo possível afastar, por conseguinte, a competência 
desta Especializada. 

No mais, entendo que o caso em apreço se amolda, ainda que por 
analogia, à Súmula n. 66 deste Regional, assim disposta: 

SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO 
DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas 
promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de 
Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela 
Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e 
no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 

Mas não é só isso. 
Devo salientar que o inciso I do art. 114 da Constituição da República, 

com  as  alterações  introduzidas  pela  Emenda  Constitucional  nº  45/2004, 
preconiza que: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 

direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Oportuno  mencionar,  ainda,  que  a  Lei  n°  90/2006  -  citada  pelo 
demandado em seu recurso ordinário  -  dispõe,  em seu artigo 2°,  que ‘Os 
profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos 
através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT’

É inarredável, portanto, afirmar-se a submissão de certos substituídos 
ao regime celetista, conforme atestam as já mencionadas Fichas de Registro 
dos marcadores 19 a 58. 

Nesse sentido, mostra-se escorreita  a decisão revisanda ao deixar 
assentado o entendimento de que (fl. 228): 

[...] 
Pela  documentação apresentada, os substituídos representados na 

presente ação são técnicos em radiologia e cirurgiões-dentistas admitidos por 
meio  de  concurso  público  para  exercício  de  suas  funções  sob  o  regime 
celetista. Nas fichas de registro dos técnicos em radiologia apresentadas há 
indicação de que se tratam de documentos elaborados nos termos da Portaria 
MTE n. 41 de 28/03/2007 e os demonstrativos de pagamento dos cirurgiões-
dentistas de fls. 150, 153, 158, 161 e 163 apontam que o vínculo mantido é 
regido pela CLT. 

Em  que  pese  os  documentos  juntados  indiquem  nem  todos  os 
trabalhadores possuam vínculo com o reclamado regido pela CLT, mas foi 

demonstrada  a  existência  de  trabalhadores  em tal  situação,  o  que  atrai  a 
competência  desta  Justiça  especializada  para  apreciar  os  pedidos  do 
sindicato-autor  em  relação  a  tais  trabalhadores,  sendo  que  em  momento 
oportuno caberá sua individualização. 

[...] 
Ressalto,  que  não  se  discute  relação  estatutária,  nem  trabalho 

temporário  em regime jurídico-administrativo,  o  que  eventualmente poderia 
apontar entendimento diverso, mas de empregados contratados por meio de 
concurso público para exercer suas atividades sob o regime celetista. 

À guisa de arremate, não é despiciendo ser citado que o Ministério 
Público do Trabalho, tanto na sua manifestação antes da sentença quanto na 
opinião  que  emitiu  nesta  fase  recursal,  fincou  posição  no  sentido  da 
competência  desta  Justiça  para  o  exame  da  presente  ação  coletiva, 
registrando no parecer das fls. 338-42 que: 

Cumpre ainda observar que no julgamento da ADI 3.395, o Supremo 
Tribunal  Federal  decidiu  pela  incompetência  da  Justiça  do  Trabalho  para 
conciliar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, 
quando a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo. 

Nesse sentido, o entendimento monocrático do Min. Lewandowski na 
Rcl 45881, invocado no recurso, de que a competência da Justiça Comum é 
determinada pela presença da entidade pública como demandada, não pode 
orientar as decisões da Justiça do Trabalho em todos os casos, porquanto 
atinge apenas o processo 431-75.2020.5.12.0001. 

Ademais,  os  fundamentos  da  referida  decisão  contrariam  outras 
decisões  do  STF,  tal  como  a  seguinte  decisão  unânime  da  1ª  Turma 
(composta à época pelos Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Luiz Fux, Luís 
Roberto Barroso e Alexandre de Moraes), no julgamento do AgR na Rcl nº 
39.514 (...) 

No mesmo sentido a decisão monocrática do Min. Dias Toffoli na Rcl 
45.270/SP (...)”. (eDOC 2, pp. 1-3)

Ora, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder 
público,  sob  o  regime  jurídico  celetista,  nos  termos  da  Lei  Complementar 
Municipal n. 90/2006, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 
3.395,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ  10.11.2006,  razão  pela  qual  inexiste 
desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte.

De  outra  banda,  destaco  que  o  vínculo  jurídico  no  caso  de 
contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação 
das  Leis  do  Trabalho,  nos  termos  da  Lei  Federal  11.350/2006,  que 
regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local 
dispuser de forma diversa. (eDOC 5, p. 21)

Dessarte,  inexistindo  lei  local  excepcionando  tal  regime  na 
contratação de agentes comunitários de saúde, não se aplica à hipótese o 
entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, 
razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema 
Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o 
ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes:  
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de 

trabalho  regido  pela  CLT.  Competência  da  Justiça  do  Trabalho.  ADI  nº 
2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de 
temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental 
não provido.  1.  É competente a Justiça do Trabalho para julgar  ação que 
envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita 
do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que 
seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao 
qual se nega provimento”. (Rcl 16.893 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe 10.10.2014)

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de 
trabalho  regido  pela  CLT.  Competência  da  Justiça  do  Trabalho.  ADI  nº 
2.135/DF-MC.  Regime  jurídico  único.  Efeito  ex  nunc da  decisão  cautelar. 
Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos 
paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver 
aderência  estrita  do  objeto  do  ato  reclamado  ao  conteúdo  das  decisões 
paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. 
A  decisão  cautelar  na  ADI  nº  3.395/DF  estancou  dúvida  em  torno  da 
ampliação  da  competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  alcançar  causas 
envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 
pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça 
comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo 
Senado  Federal  na  redação  do  inciso  I  do  art.  114  da  CF/88  quando  da 
publicação  da EC nº 45/2004.  3.  A ADI  nº  3.395/DF-MC não alcança as 
causas envolvendo  vínculo  de  trabalho  não  temporário  com o  Poder 
Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder 
Judiciário recaía,  conforme jurisprudência da Suprema Corte,  sobre a 
Justiça especializada, por força do art.  114 da CF/88, em sua redação 
originária.  4.  Na  ADI  nº  2.135/DF-MC,  em  sede  de  juízo  liminar,  o  STF 
assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da 
norma e deferiu  provimento cautelar,  após os Ministros  da Suprema Corte 
ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria 
possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes 
jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original)  para seus 
trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o 
condão i)  de  declarar  inconstitucional  os  diplomas  normativos  que  tiverem 
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instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração 
Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de 
leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual 
se  nega  provimento”.  (Rcl  19.837  AgR,  Relator  Min.  Dias  Toffoli,  Segunda 
Turma,  DJe 28.4.2016) (Grifei)

No  mesmo  sentido,  cito  as  seguintes  decisões  monocráticas:  Rcl 
41.533, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 40.375 , Rel. 
Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2020.

De igual forma, inexiste estrita aderência entre o acórdão reclamado 
com o decidido na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao 
deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, 
caput,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  dada  pela  EC  19/1998, 
conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada 
nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:

“MEDIDA  CAUTELAR  EM  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  PODER  CONSTITUINTE  REFORMADOR. 
PROCESSO  LEGISLATIVO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  19,  DE 
04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES 
PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, 
DURANTE  A  ATIVIDADE  CONSTITUINTE  DERIVADA,  DA  FIGURA  DO 
CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO.  INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A 
APROVAÇÃO  DA  MAIORIA  DE  TRÊS  QUINTOS  DOS  MEMBROS  DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO 
TURNO,  DO  DESTAQUE  PARA VOTAÇÃO  EM  SEPARADO  (DVS)  Nº  9. 
SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO 
TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO  CAPUT  DO ART. 39 PELO TEXTO 
INICIALMENTE  PREVISTO  PARA  O  PARÁGRAFO  2º  DO  MESMO 
DISPOSITIVO,  NOS  TERMOS  DO  SUBSTITUTIVO  APROVADO. 
SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO 
SISTEMA  DE  REGIME  JURÍDICO  ÚNICO  DOS  SERVIDORES  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  RECONHECIMENTO,  PELA  MAIORIA  DO 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA 
ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  FORMAL  POR  OFENSA AO  ART.  60,  §  2º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  RELEVÂNCIA  JURÍDICA  DAS  DEMAIS 
ALEGAÇÕES  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  E  MATERIAL 
REJEITADA  POR  UNANIMIDADE.  (…)  3.  Pedido  de  medida  cautelar 
deferido,  dessa  forma,  quanto  ao  caput do  art.  39  da  Constituição 
Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, 
a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos 
anteriormente  praticados  com  base  em  legislações  eventualmente 
editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido 
de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da 
Silveira,  Redatora  para  acórdão  Min.  Ellen  Gracie,  Tribunal  Pleno,  DJe 
7.3.2008)

Não  houve,  portanto,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  dos 
diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência 
do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 

Assim,  não  verificada  similitude  entre  o  decidido  no  ato 
reclamado  e  o  decidido  por  esta  Corte  nos  referidos  julgados, 
inadmissível  a  presente  ação  constitucional,  por  ausência  de 
pressuposto de cabimento necessário.

Por  fim,  não  se  desconhece  que  o  tema  em  discussão  teve  sua 
repercussão geral reconhecida, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. 
Roberto  Barroso,  Tribunal  Pleno,  DJe  21.05.2021  (tema  1443),  assim 
ementado:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPRESENTATIVO  DA 
CONTROVÉRSIA.  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA COMUM 
E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB 
REGIME  CELETISTA  E  O  PODER  PÚBLICO.  CRITÉRIO  DEFINIDOR. 
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA 
QUESTÃO  CONSTITUCIONAL.  MANIFESTAÇÃO  PELA EXISTÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO GERAL”.

Entretanto,  inexiste  determinação  de  suspensão  nacional  dos 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, 
nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob 
a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do 
feito  até  apreciação  do  mérito  pelo  STF,  deverá  ocorrer  em  momento 
processual oportuno.

Desse modo, inadmissível a presente reclamação.
Finalmente,  registre-se  que  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015 

determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).

Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte 
reclamante  indicar  o  endereço  atualizado  do  beneficiário  da  decisão 
impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.

A  citação  é  dispensável  em  casos,  como  o  presente,  de 
improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição 
de  recurso,  deverá  a  parte  reclamante  fornecer  o  endereço  da  parte 
beneficiária  do  ato  impugnado  nesta  sede  reclamatória,  para  fins  de 
observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  à  reclamação  e  julgo 
prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.083 (636)
ORIGEM : 51083 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 

SAO PAULO JOSE GOMES DA SILVA
ADV.(A/S) : JOAO LUIS BRAVO MENDES (118214/SP)
RECLDO.(A/S) : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : APARECIDA DE JESUS ROSA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ELIANA RIBEIRO FAUSTINO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LOURDES AZEDO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ROSILVA BRITO RODRIGUES
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
Trata-se  de  Reclamação,  com  pedido  de  medida  liminar,  ajuizada 

contra  decisão  proferida  pelo  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  que  teria 
usurpado  a  competência  desta  CORTE  ao  negar  seguimento  a  Recurso 
Extraordinário. 

Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de 
direito (doc. 1, fls. 3/24): 

A presente Reclamação tem por finalidade preservar a competência 
desse Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o Colendo Órgão Especial do 
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão em Agravo interposto 
por esta Reclamante, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo 
Civil,  contra  a  decisão  proferida  pelo  Ministro  Vice-Presidente  do  Tribunal 
Superior do Trabalho, Ministro VIEIRA DE MELLO FILHO, que negou trânsito 
ao  Recurso  Extraordinário  interposto  no  Recurso  de  Revista  e  respectivo 
Embargos  de  Declaração  nºs  0012057-08.2015.5.15.0026,  na  Reclamação 
Trabalhista  que  APARECIDA  DE  JESUS  ROSA,  ELIANA  RIBEIRO 
FAUSTINO, LOURDES AZEDO, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS 
e  ROSILVA BRITO  RODRIGUES  movem  em  face  desta  RECLAMANTE, 
Fundação ITESP. 

(…)
Trata-se  de  reclamação trabalhista  propostas  por  APARECIDA DE 

JESUS  ROSA,  ELIANA RIBEIRO  FAUSTINO,  LOURDES  AZEDO,  MARIA 
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS e  ROSILVA BRITO RODRIGUES em 
face desta Reclamante, pessoa jurídica de direito público, em que pleiteiam o 
pagamento de horas excedentes a 30ª semanal ou 6ª diária desde a entrada 
em vigor da Lei federal nº 12.317/2010, com reflexos no FGTS, 13º salários, 
férias + 1/3 e honorários advocatícios e fundamento o pedido no artigo 5-A da 
Lei federal nº 8.662, de 07 de junho de 1993, artigo este que foi introduzido 
pela Lei federal nº 12.317 de 26 de agosto de 2010.

(...)
Isto  posto,  por  haver  afronta  e contrariedade direta  à  Constituição 

Federal  e  por  consequência  aos  direitos  da  Fazenda  Pública  Recorrente, 
artigo 37, caput Inciso X e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, e ainda ao 
direito do contraditório e ampla defesa da Recorrente, artigo 5º, incisos XXXV 
e  LV,  da  Constituição  Federal,  o  presente  recurso  deve  ser  recebido, 
conhecido e provido para o fim de reformar os v. Acórdãos proferido pela 2ª 
Turma do TST, dando por improcedente a ação movida pelas Reclamadas, 
por ser medida de Justiça. 

Com  efeito,  a  Vice  –  Presidência  negou  seguimento  ao  Recurso 
Extraordinário,  desta  Reclamante  por  ter  inadmitido  mencionado  recurso. 
Contudo, referido Agravo deveria ter sido remetido para ser julgado perante o 
Supremo Tribunal Federal, em razão da sua competência, como previsto na 
norma indicada, mas conforme segue foi negado seu trâmite: 

(…)
Com essa decisão o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho usurpou a 

competência  desse  Supremo  Tribunal  Federal  e  violou  o  direito  do 
contraditório  e  da  ampla  defesa  da  Reclamante,  assegurado  no  artigo  5º, 
LV2 , da CF. 

Ademais, não há entendimento firmado em regime de repercussão 
geral ou em julgamentos de recursos repetitivos quanto a matéria objeto do 
recurso  extraordinário  da  Reclamante,  que  fosse  impeditivo  para  o  seu 
seguimento,  sendo  equivocados  os  argumentos  da  decisão  que  negou 
seguimento a tal recurso, bem como usurpando, assim, a competência desse 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois desatendeu o comando da norma do 
art. 1.042, do CPC, e ainda violou e contrariou o direito do contraditório e da 
ampla defesa da Reclamante, assegurado no artigo 5º, LV, da CF.

Essa  obrigatoriedade  de  encaminhamento  do  agravo  ao  Supremo 
Tribunal Federal também pode ser constatada no enunciado da Súmula 727/ 
STF, do seguinte teor: (...) 
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Ao final,  requer a concessão de medida liminar para suspender os 
efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente Reclamação 
para anular  e  cassar  o Acórdão proferido pelo  Órgão Especial  do Egrégio  
Tribunal  Superior  do  Trabalho,  no  processo  TST-  Ag-EDAIRR  nº  
0012057-08.2015.5.15.0026,  proveniente  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de 
Presidente  Prudente/SP,  por  usurpação  de  competência,  confirmando-se  a 
medida liminar, determinado seja o Agravo desta Reclamada, interposto pelo  
artigo  1.042,  CPC,  remetido  para  ser  julgado  por  esse  Supremo  Tribunal  
Federal (fl. 27).

 É o relatório. Decido.
A  respeito  do  cabimento  da  reclamação  para  o  SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos 
da Constituição Federal:

Art.  102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,  precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;
Art.  103-A.  O  Supremo Tribunal  Federal  poderá,  de  ofício  ou  por 

provocação,  mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus  membros,  após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável  ou que  indevidamente a aplicar,  caberá reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade; 

(...)
Inicialmente,  registro  que  a  presente  Reclamação  foi  protocolada 

nesta CORTE em 13/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, 
o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de 
antigo  entendimento  do  STF,  enunciado  na  Súmula  734  (Não  cabe 
reclamação quando já  houver  transitado  em julgado  o  ato  judicial  que  se 
alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal),  uma vez 
que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, os autos nos 
quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 

No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
O  Juízo  Reclamado  negou  seguimento  ao  Recurso  Extraordinário 

amparado no Tema 660 da Repercussão Geral,  conforme se vê no trecho 
abaixo colacionado (doc. 14):

Por último, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta 
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa 
julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de 
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ("Tema 
660"). 

Eis o teor da ementa: 
(…)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal também autoriza a  aplicação 

do “Tema 660”, quando for imprescindível o exame de normas de natureza 
infraconstitucional para a verificação da alegação de violação do princípio da 
legalidade  (RE  1049904  AgR,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
DJe-244 de 19/11/2018). 

Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a 
baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição 
de recurso.  

Conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-
se  que,  contra  a  decisão  acima,  o  ora  Reclamante  interpôs  Agravo  com 
fundamento  no art.  1.042  do CPC, ao  qual  foi  negado seguimento,  sob a 
argumento de que o Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min.  
Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu  
que  o  único  instrumento  disponível  para  corrigir  suposto  equívoco  na 
aplicação  do  precedente  de  repercussão  geral  é  o  agravo  no  âmbito  do 
próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que 
possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na  
Corte  originária.  Logo,  a  decisão  negativa  de  admissibilidade,  que  aplicou 
entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é  
atacável mediante agravo.

Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com 
base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe 
unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 
Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não 

merece  reparo,  porque  incabível  dar  trânsito  ao  Agravo  em  Recurso 
Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em 
orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse 
sentido é a jurisprudência desta CORTE: 

AGRAVO  INTERNO.  RECLAMAÇÃO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  SEGUIMENTO  NEGADO  NA  ORIGEM.  ATO 
JUDICIAL  RECLAMADO  AMPARADO  EM  PRECEDENTE  DO  STF 
FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO 
DE  AGRAVO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  IMPUGNAÇÃO 
RECURSAL  MANIFESTAMENTE  INCABÍVEL.  SÚMULA  727  DO  STF. 
AFASTAMENTO  NA  ESPÉCIE.  AÇÃO  RECLAMATÓRIA  COMO 
SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 

1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que 
nega  seguimento  a  recurso  extraordinário  com  base  em  precedente  do 
SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do 
CPC).

2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo 
da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente 
formado sob a sistemática da repercussão geral.

3.  Tal  diretriz  não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida 
antes do instituto da repercussão geral.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento
(Rcl  30.584-AgR,  de  minha  relatoria,  Primeira  Turma,  DJe  de 

17/8/2018). 
Agravo  regimental  nos  embargos  de  declaração  na  reclamação. 

Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas 
nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não 
conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do 
STF.  Aventado  cerceamento  ocorrido  no  curso  do  processo  principal. 
Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele 
não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. 
Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta 
à  Súmula  Vinculante  nº  14.  Ausência  de  aderência  estrita  entre  o  ato 
reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. 
Agravo regimental não provido. 

1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com 
que  o  órgão  de  origem,  fundado em entendimento  firmado em regime de 
repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.

2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do 
despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, 
em  sede  de  agravo  interno,  à  análise  de  adequação  entre  o  teor  do 
provimento concedido pelo  órgão de origem acerca do tema constitucional 
destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral  firmada 
pela Suprema Corte.

3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e 
o  eventual  desacerto  da  decisão  de  não  conhecimento  do  AREsp  nº 
1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da 
presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura 
instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que 
tal  finalidade  se  revela  estranha  à  destinação  constitucional  subjacente  à 
instituição dessa medida processual” (Rcl  nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, 
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).

4.  Segundo  entendimento  do  STF,  há  necessidade  de  aderência 
estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada 
para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
(Rcl  28.735  ED-AgR,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma, 

julgado em 5/2/2018) 
Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência 

desta SUPREMA CORTE. 
Assim,  a  postulação  não  passa  de  simples  pedido  de  revisão  do 

entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo 
bastante  específico,  não  se  prestando  ao  papel  de  simples  substituto  de 
recursos de natureza ordinária  ou extraordinária  (Rcl  6.880-AgR, Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 

Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-
Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

DECISÃO
Trata-se  de  Reclamação  ajuizada  por  Maria  Lidia  Espindola  de 

Cordova,  com pedido  de  medida  liminar,  ajuizada  contra  decisão  proferida 
pela  Primeira  Turma  Recursal  de  Florianópolis/SC,  que  teria  violado  o 
decidido por  esta CORTE na ADI  5.766 (Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO, 
Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/21).

Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e 
de direito (doc. 1, fls. 1/5): 

O e TJSC havia empreendido tentativa de revogação automática do 
Benefício da Justiça Gratuita de toda parte que tivesse crédito a receber em 
processo judicial,  onde automaticamente,  sem sequer avaliar  as condições 
financeiras da parte, era autorizado o abatimento no crédito do valor referente 
aos  ônus  sucumbenciais  (honorários  sucumbenciais),  crédito  este  antes 
suspenso em razão da concessão da justiça gratuita. 

Desde meados de 2019, o c. STJ vem reformando o entendimento do 
e.  TJSC,  em  sucessivas  decisões  e  acórdãos:  REsp  1864514/SC;  REsp 
1873878/SC;  REsp  1876738/SC;  REsp  1863832/SC;  REsp  1874810/SC; 
REsp  1840170/SC;  REsp  1844502/SC;  REsp  1842094/SC;  REsp 
1864202/SC;  REsp  1863830/SC;  REsp  1864173/SC;  REsp  1852387/SC; 
REsp  1836953/SC;  REsp  1874626/SC;  REsp  1864627/SC;  Resp 
1866761/SC; REsp 1896355/SC. 

O entendimento firmado no c. STJ e aplicado também em relação a 
outros Tribunais, como se pode notar do REsp 1701204/PB, na Rel. Ministra 
REGINA HELENA COSTA,  julgado  em  26/02/2019,  é  de  que  o  êxito  em 
demanda  judicial  não  é  o  suficiente  para  revogar  o  benefício  da  justiça 
gratuita. 

(...)
Assim, diversas decisões monocráticas do c. STJ aplicaram o mesmo 

julgamento e reformaram o entendimento do e. TJSC aplicado pelo r. acórdão 
reclamado, conforme recentes decisões nos REsp 1864514/SC; 1863832/SC 
e 1863830, onde bem se concluiu: 

“Ressalte-se que, deferido anteriormente o benefício da gratuidade de 
justiça,  somente  se  permite  a  execução  em  face  do  devedor-sucumbente 
quando o credor dos honorários demonstrar que deixou de existir a situação 
de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Não é 
possível  presumir-se  que  a  existência  do  crédito  principal  (em  favor  do 
devedor dos honorários) implica o afastamento da gratuidade de justiça. Essa 
circunstância, por si só, é suficiente para obstar a compensação admitida pelo 
Tribunal de origem.” 

No  mesmo  sentido  da  jurisprudência  consolidada  do  c.  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  em  20/10/2021  o  Pleno  deste  c.  Supremo  Tribunal 
Federal,  nos  autos  da  ADI  5766,  julgou  inconstitucionais  as  disposições 
recentemente  acrescidas  à  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  dentre  as 
disposições cassadas, o § 1º do art. 791-A, que previa: 

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% ([...]) e o 
máximo de 15% ([...]) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do 
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa. [...] § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde 
que  não  tenha  obtido  em  juízo,  ainda  que  em  outro  processo,  créditos 
capazes  de  suportar  a  despesa,  as  obrigações  decorrentes  de  sua 
sucumbência  ficarão  sob  condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente 
poderão  ser  executadas  se,  nos  dois  anos  subsequentes  ao  trânsito  em 
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir 
a  situação  de  insuficiência  de  recursos  que  justificou  a  concessão  de 
gratuidade,  extinguindo-se,  passado  esse  prazo,  tais  obrigações  do 
beneficiário.” 

(...)
Portanto, assim o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal  faz 

coro com a jurisprudência do c. STJ, que já decidiu que o êxito em processo 
não autoriza a automática revogação da justiça gratuita. 

Não  obstante,  mesmo  levado  aos  autos  o  referido  entendimento 
firmado  em  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  a  e.  Turma  Recursal 
manteve  decisão  que  considerando  o êxito  no  processo,  automaticamente 
revogou  a  justiça  gratuita  e  determinou  a  compensação  no  crédito  da 
Reclamante dos ônus sucumbenciais: 

“FAZENDA  PÚBLICA.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
COMPENSAÇÃO  COM  PARTE  DO  CRÉDITO  PRINCIPAL,  QUE  NÃO 
POSSUÍ  NATUREZA ALIMENTAR.  POSSIBILIDADE.  PROVIDÊNCIA NÃO 
OBSTADA  PELO  FATO  DE  A  EXEQUENTE/RECORRENTE  SER 
BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.  JULGADOS  NESSE  SENTIDO 
(TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017042- 02.2021.8.24.0000; TJSC, 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  N.  4031208-  61.2018.8.24.0000;  TJSC, 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  N.  4017265-  40.2019.8.24.0000).  DECISÃO 
MANTIDA  PELOS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  ART.  46  DA  LEI  N. 
9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.” (EVENTO 75) 

A decisão do juiz da causa assim decidiu: 
“Em  concordando,  expressamente,  a  parte  exequente,  acolho  a 

impugnação  a  fim  de  que  o  cumprimento  de  sentença  prossiga  conforme 
petição de fls. 29/30.À parte impugnada imponho o pagamento dos honorários 
advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico do impugnante, 
observado,  eventualmente,  o  disposto  no  §3º  do  art.  98  do  C.P.C,  sem 
prejuízo,  entretanto,  da  pronta  compensação,  tal  como  vem  decidindo  o 
Tribunal de Justiça.” (Evento 38) 

Ambas as decisões são nulas, pois como se mostrou inicialmente, os 
acórdãos do e. TJSC estão sendo reformados pelo c. STJ. Mas além disso, 
este c. STF na ADI nº 5766, além de julgar inconstitucionais as disposições da 
CLT que previam essa forma de revogação automática da justiça gratuita em 
razão de êxito processual, também restou assentada a tese da irrazoabilidade 
da revogação dos efeitos da gratuidade tão somente em razão de um suposto 
crédito a receber em processo, decidindo o i. Ministro Alexandre de Moraes 
que “simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo, já 
o  tornou  autossuficiente,  seria  uma presunção  absoluta  da  lei,  que  fere  a 
razoabilidade". 

Ao final,  requer a concessão de medida liminar  para determinar  a 
suspensão  dos  efeitos  do  ato  impugnado e,  no  mérito,  a  procedência  da 
presente,  para  que  seja  cassado  o  ato  reclamado,  bem  como  sendo 
determinada a prolação de outra decisão, em sintonia com a tese firmada no  
julgamento da ADI 5766, que decidiu pela irrazoabilidade da revogação da 
justiça gratuita tão somente pela existência de créditos a receber em processo  
judiciais. Somente assim estarão fazendo a correta aplicação do Direito e da 
JUSTIÇA! (fl. 11).

É o relatório. Decido.
A  respeito  do  cabimento  da  reclamação  para  o  SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos 
da Constituição Federal:

Art.  102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,  precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;
Art.  103-A.  O  Supremo  Tribunal  Federal  poderá,  de  ofício  ou  por 

provocação,  mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus  membros,  após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável  ou  que indevidamente  a aplicar,  caberá  reclamação ao  Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art.  988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III  garantir  a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade;

Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada 
nesta CORTE em 14/12/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico 
do  TJSC,  na  mesma  data  foi  protocolado  Recurso  Extraordinário,  ainda 
pendente de apreciação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do 
parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta 
CORTE,  materializado  na  Súmula  734  (Não  cabe  reclamação  quando  já  
houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado  
decisão do Supremo Tribunal Federal). 

O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na 
ADI  5.766  (Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Red.  p/  acórdão  Min. 
ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, 
norma  esta  pela  qual  se  instrumentalizou  parte  da  chamada  Reforma 
Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos 
arts. 790-B,  caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade 
judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, 
certos  ônus  relacionados  ao  pagamento  de  honorários  periciais  e  demais 
consectários da sucumbência.

Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:
Art.  790-B.  A  responsabilidade  pelo  pagamento  dos  honorários 

periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia,  ainda que 
beneficiária da justiça gratuita.

(...)
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não 

tenha obtido em juízo créditos  capazes de suportar a despesa referida no 
caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.

(...)
Art.  791-A.  Ao advogado,  ainda que atue em causa própria,  serão 

devidos  honorários  de  sucumbência,  fixados  entre  o  mínimo  de  5%  e  o 
máximo de 15% sobre o valor  que resultar  da liquidação da sentença,  do 
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proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa.

(...)
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha 

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 
despesa,  as  obrigações  decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 
nos  dois  anos  subsequentes  ao  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  as 
certificou,  o  credor  demonstrar  que  deixou  de  existir  a  situação  de 
insuficiência  de  recursos  que  justificou  a  concessão  de  gratuidade, 
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)
“Art. 844. (...)
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao 

pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, 
ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar,  no prazo de 
quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.

Em  julgamento  realizado  em  20/10/2021  (acórdão  pendente  de 
publicação),  o  Plenário  desta  CORTE  julgou  parcialmente  procedente  o 
pedido formulado no referido paradigma e declarou inconstitucionais os arts. 
790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º; e constitucional o art. 844, § 2º, todos da 
CLT. 

Na  presente  hipótese,  a  Reclamação  é  manifestamente  incabível, 
pois  o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle 
acima transcrito. 

No caso, o juízo de origem negou pedido formulado pela Reclamante 
e  manteve  decisão  que,  diante  do  acolhimento  de  impugnação  ao 
cumprimento  de  sentença  ofertada  pelo  Estado  de  Santa  Catarina,  fixou 
honorários advocatícios e permitiu a compensação dessa verba com parte do  
crédito  principal,  que  não  possui  natureza  alimentar,  pois  o  fato  de  a 
embargante  [servidora  pública,  ora  Reclamante] ser  beneficiária  da  justiça 
gratuita não constitui óbice à tal providência (doc. 2, fl. 220). Nos autos em 
que  proferido  o  ato  reclamado,  o  Estado  requereu  a  compensação  dos 
honorários  com  o  crédito  principal,  por  ocasião  do  pagamento,  o  que  foi 
deferido pelo juízo. 

Todavia,  a  parte  autora,  ora  Reclamante,  irresignou-se  contra  a 
decisão, ao argumento de que a compensação encontra óbice no disposto 
nos arts. 85, §§ 14 e 19 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Vê-se, portanto, a clara falta de aderência entre o acórdão paradigma 
e a decisão combatida, na medida em que não há que se falar, na presente 
hipótese, em aplicação, pelo Juízo Reclamado, dos dispositivos  constantes 
da  CLT declarados  inconstitucionais  pelo  Plenário  desta  CORTE  no 
julgamento da ADI 5.766, os quais,  no âmbito da Justiça do Trabalho: a) 
atribuem responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte 
sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça 
gratuita; b) determinam que a União responda por tais honorários, no caso em 
que  o  beneficiário  da  justiça  gratuita  não  tenha  obtido  em  juízo  créditos 
capazes de suportá-los; c) atribuem ao advogado, ainda que atue em causa 
própria, honorários de sucumbência; d) assentam que, vencido o beneficiário 
da justiça gratuita — desde que não tenha obtido em juízo,  ainda que em 
outro processo, créditos capazes de suportar a despesa —, as obrigações 
decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob  condição  suspensiva  de 
exigibilidade; e e) atribuem ao reclamante em processo trabalhista, quando 
ausente, o pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 da CLT, 
ainda que beneficiário da justiça gratuita.

Nessas  circunstâncias,  em  que  não  está  presente  o  contexto 
específico da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão 
Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES),  não  há  estrita  aderência  entre  o  ato 
impugnado  e  o  paradigma  invocado.  É,  portanto,  inviável  a  presente 
Reclamação. 

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão 
do  entendimento aplicado  na origem, o que  confirma a inviabilidade desta 
ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem 
escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto 
de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.  

Nos  termos  do  art.  52,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  do 
Supremo Tribunal  Federal,  dispenso  a  remessa  dos autos à Procuradoria-
Geral da República. 

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.098 (638)
ORIGEM : 51098 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA
ADV.(A/S) : JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA (071435/

RJ)

RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE NOVA IGUAÇU

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão:  Trata-se  de  reclamação  ajuizada  por Jorge  Luis  Fortes 
Pinheiro da Câmara em favor de Altamiro Lopes Santos Neto, apontando 
como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca 
de Nova Iguaçu/RJ.

Consta dos autos que o reclamante está preso desde abril de 2018 
pela suposta prática de feminicídio. Afirma, entretanto, que a real situação é 
de lesão corporal seguida de morte e que “conforme atestam largamente os 
fatos já constantes do processo, inclusive o laudo de autopsia que determina  
ter  sido  a  hora  do  óbito  compatível  com  a  alegação  do  réu  de  que  se 
encontrava na busca de um hospital para socorro da vítima”. (eDOC 1, p. 8).

A defesa  impetrou  writ nesta  Corte  que  foi  denegado,  mas  com 
recomendação de celeridade para a prolatação da decisão de pronúncia. 

Alega que, para sua surpresa, a audiência de julgamento foi marcada 
para 11.5.2022 e que “até o momento sequer as testemunhas de acusação  
foram todas ouvidas. Tal circunstância aponta para a possibilidade concreta 
de  novo  adiamento  para,  em  breve,  concretizar-se  um  verdadeiro 
cumprimento de pena sob custódia cautelar.” (eDOC 1, p.3).

Acrescenta  que  “ao  contrário  do  que  consta  de  informações  
seguidamente repassadas nas sucessivas impetrações de writs em favor do  
réu,  não  foi  o  réu  que  deu  ensejo  a  que  fosse  suscitado  incidente  de  
insanidade mental nos autos. Nem tão pouco foi esse incidente responsável  
pelo enorme atraso do feito.” (eDOC 1, p. 5)

A defesa requer, portanto, seja realizada a audiência em no máximo 
90  dias  ou  que  a  custódia  cautelar  seja  substituída  por  prisão  domiciliar. 
(eDOC 1)

É o relatório.
Por  entender  que  o  processo  já  possui  condições  de  julgamento, 

dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, 
parágrafo único, do RISTF.

Pela  mesma  razão,  dispenso  a  solicitação  de  informações  à 
autoridade reclamada.

Decido.
Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 

102, I, “l”,  da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de 
Processo  Civil  e  156  a  162  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal 
Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a 
autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão 
judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção 
de competência (…)”. 

No caso, alega-se descumprimento de ordem emanada nos autos do 
Habeas Corpus n.º 205.709/RJ, na qual, restou decidido, em síntese: 

“  Da  leitura  dos  trechos  acima  transcritos,  verifica-se  que  a  ação 
penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da 
causa, haja vista a instauração de incidente de insanidade mental.

(...)
Ademais,  cumpre  considerar  maior  morosidade  na  realização  de 

enfrenta. 
Ante  o  exposto,  com fundamento  no artigo 192,  caput,  do RISTF, 

denego a ordem. 
No entanto, recomendo ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Nova  Iguaçu/Maesquita/RJ  (Processo  n.  0081926-68.2018.8.19.0001), 
celeridade para a prolatação da decisão de pronúncia.” 

De acordo com as informações constantes no referido  writ, a ação 
penal em curso é complexa e segue seu fluxo normal. Acrescento que o Juízo 
de origem, ao prestar  informações ao STJ nos autos do HC, consignou o 
seguinte: 

“No caso, não constato a presença do alegado constrangimento ilegal 
por excesso de prazo. Com efeito, "o curso processual sofreu paralização em 
virtude da instauração de incidente de insanidade mental" (fl. 31), o Juízo de 
primeira  instância  reavaliou  a  necessidade  da  prisão  em  diversas 
oportunidades,  conforme  decisões  proferidas  em  08/03/2019,  09/10/2019, 
20/03/2020, 17/08/2020 e 16/09/2020, bem como foi realizada audiência de 
instrução no dia 09/12/2020 (consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de 
origem), ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas presentes. 
Tais circunstâncias evidenciam a ausência de desídia estatal na condução do 
feito”. (eDOC 17)

Acrescento  que  a  determinação  da  audiência  de  julgamento  para 
11.5.2022 confirma que o processo penal está em curso e segue o trâmite 
normal,  em  especial  em  razão  da  complexidade  da  causa.  Demonstra, 
ademais, o cumprimento da decisão do habeas corpus n.º 205.709/RJ.
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A jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de  que  a  demora  na 
conclusão  da  instrução  criminal,  apta  a  ensejar  constrangimento  ilegal, 
somente se dá em hipóteses excepcionais, a saber: (i) evidente desídia do 
órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação 
incompatível com o princípio da razoável duração do processo.  Neste caso, 
não verifico quaisquer destas hipóteses. Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS. 
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.  AUSÊNCIA DE  FLAGRANTE 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO.  COMPLEXIDADE  DA AÇÃO  PENAL.  INEXISTÊNCIA 
DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é 
firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como 
circunstância  apta  a  ensejar  constrangimento  ilegal,  somente  se  dá  em 
hipóteses excepcionais,  nas quais  a  mora seja  decorrência  de (i)  evidente 
desídia do órgão judicial;  (ii)  exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) 
outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, 
previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso 
sob exame, os autos marcham de maneira  regular,  com destaque para as 
peculiaridades  evidenciadas  nos  autos,  tais  como  o  número  de  réus  e  a 
complexidade  da  persecução  penal.  Além  disso,  o  juízo  processante  tem 
tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação 
penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos 
com réus presos.  III  –  A prisão cautelar  deu-se  em procedimento criminal 
destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam 
a  promoção,  constituição  e  integração  de  organização  criminosa,  com  a 
finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, 
não  havendo,  por  outro  lado,  nos  autos,  notícia  de  que  instrução  criminal 
tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa 
de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. 
IV – Agravo regimental  a que se nega provimento.” (HC 165438 AgR, Rel. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Gilmar Mendes
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.106 (639)
ORIGEM : 51106 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL 

E SEGURANCA
ADV.(A/S) : TADEU ALVES SENA GOMES (23725/BA, 15188-A/PA)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ROBEMAR CASTRO VIDAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 
6.021.  ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS  E DOS 
DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, 
§4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, 
E  §1º,  DA LEI  8.177  DE  1991.  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS.   LIMINAR 
PARCIALMENTE DEFERIDA.

Vistos etc.
1. Trata-se  de  reclamação  constitucional,  com  pedido  de  liminar, 

ajuizada por Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, 
com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código 
de Processo Civil  e 156 do RISTF, contra decisão da 1ª Turma do Tribunal 
Regional  do  Trabalho  da  8ª  Região  nos  autos  do  Processo  nº 
0000623-35.2019.5.08.0007, à alegação de afronta ao que decidido por este 
Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59. 

2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
(i) nos autos da Ação Coletiva nº 0010042-95.2013.5.08.0005, a ora 

reclamante foi condenada ao pagamento de diferenças de horas extras, com 
reflexo nas parcelas de aviso prévio, gratificação natalina, férias acrescidas do 
terço constitucional, repouso semanal remunerado e FGTS acrescido da multa 
de 40%. No título executivo, não fixados, de forma expressa, os índices de 
atualização da condenação;

(ii) os cálculos de liquidação foram homologados com o comando de 
aplicação do IPCA-e para a atualização monetária do débito trabalhista. Essa 
decisão foi mantida ao julgamento de embargos à execução e de agravo de 
petição;

(iii) após  o  julgamento  paradigmático  por  este  Supremo  Tribunal 
Federal, a Corte reclamada reapreciou o agravo de petição, determinando que 
o crédito seja atualizado pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, ao 
fundamento  de  que  adotados  os  referidos  critérios  no  título  executivo 
transitado  em  julgado,  decisão  mantida  ao  julgamento  dos  embargos  de 
declaração conseguintes;

(iv) contra  o acórdão,  interposto recurso de revista,  que pende de 
exame.

3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADC’s nº 58 
e 59,  os débitos  judiciais  e  os depósitos  recursais  na Justiça do Trabalho 
devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a 
Selic (juros e correção monetária). 

Defende  a  aplicabilidade  dos  paradigmas  às  situações  em  que  a 
sentença  não  tenha  comandado  expressamente  os  índices  de  correção 
monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou 
simples consideração de seguir os critérios legais). 

Requer  a  concessão  de  medida  liminar  para  suspender  o  ato 
reclamado e seus efeitos até o julgamento final  da reclamação. No mérito, 
pede a cassação da decisão de origem.

É o relatório.
Decido.
1. A reclamação prevista nos arts. 102, I,  l, e 103-A, § 3º, ambos da 

Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do 
Supremo  Tribunal  Federal,  desobediência  à  súmula  vinculante,  ou 
descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle 
abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último 
caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.

2.  Alega-se  na  presente  reclamação  constitucional  a  afronta  à 
autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento 
das ADC’s 58 e 59.

3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o 
mérito  das  ADC’s  58  e  59  e  das  ADI’s  5.867  e  6.021,  mediante  votação 
majoritária  –  ocasião  em  que  fiquei  vencida,  na  companhia  dos  Ministros 
Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente 
procedentes  os  pedidos  a  fim  de  conferir  interpretação  conforme  à 
Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada 
pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos 
decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em 
contas  judiciais  na  Justiça  do  Trabalho  deverão  ser  aplicados,  até  que 
sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e 
de  juros  vigentes  para  as  condenações  cíveis  em  geral,  quais  sejam,  a 
incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da 
taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

4. Nessa  assentada,  esta  Suprema  Corte  modulou  os  efeitos  da 
decisão, de modo a  (i)  consignar válidos os pagamentos já realizados com 
base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 
1%  ao  mês,  assim  como  as  sentenças  transitadas  em  julgado  em  que 
abordada expressamente a matéria;  (ii) registrar, quanto aos processos em 
curso,  independentemente  de  estarem  em  fase  recursal,  que  deve  ser 
aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados 
no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, 
em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos 
índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples 
consideração  de  seguir  os  critérios  legais).  Reproduzo  a  ementa  do 
paradigma: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO  TRABALHO.  AÇÕES 
DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE 
CONSTITUCIONALIDADE.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO  DOS  DEPÓSITOS 
RECURSAIS  E  DOS  DÉBITOS  JUDICIAIS  NA JUSTIÇA DO  TRABALHO. 
ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 
467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  TABELAMENTO  DE  JUROS. 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR)  COMO  POLÍTICA 
DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF. 
APELO  AO  LEGISLADOR.  AÇÕES  DIRETAS  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  JULGADAS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES, 
PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO  CONFORME À  CONSTITUIÇÃO  AO 
ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 

1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de 
controvérsia  jurídica  para  conhecimento  das  Ações  Declaratórias  de 
Constitucionalidade  (ADC)  associa-se  não  só  à  ameaça  ao  princípio  da 
presunção  de  constitucionalidade  –  esta  independe  de  um  número 
quantitativamente  relevante  de  decisões  de  um  e  de  outro  lado  –,  mas 
também,  e  sobretudo,  à  invalidação  prévia  de  uma  decisão  tomada  por 
segmentos expressivos do modelo representativo.

2. O Supremo Tribunal Federal  declarou a inconstitucionalidade do 
art.  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009, 
decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas 
do Poder Público, pois  sua utilização violaria  o direito  de propriedade. Em 
relação  aos  débitos  de  natureza  tributária,  a  quantificação  dos  juros 
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi 
reputada  ofensiva  à  isonomia,  pela  discriminação  em  detrimento  da  parte 
processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 
810).

3.  A indevida  utilização  do  IPCA-E pela  jurisprudência  do  Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, 
diante  da  inaplicabilidade  da  TR,  o  uso  daquele  índice  seria  a  única 
consequência  possível.  A solução  da  Corte  Superior  Trabalhista,  todavia, 
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lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista 
com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a 
regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela 
Lei 11.960/2009.

4.  A  aplicação  da  TR  na  Justiça  do  Trabalho  demanda  análise 
específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da 
análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a 
TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.

5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, 
e  ao  art.  899,  §4º,  da  CLT,  na  redação  dada  pela  Lei  13.467,  de  2017, 
definindo-se  que,  até  que  sobrevenha  solução  legislativa,  deverão  ser 
aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à 
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho 
os  mesmos  índices  de  correção  monetária  e  de  juros  vigentes  para  as 
hipóteses  de  condenações  cíveis  em  geral  (art.  406  do  Código  Civil),  à 
exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico 
(art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com 
a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no 
RE 870.947-RG (tema 810).

6.  Em  relação  à  fase  extrajudicial,  ou  seja,  a  que  antecede  o 
ajuizamento das ações trabalhistas,  deverá ser utilizado como indexador o 
IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir  de 
janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em 
razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da 
MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 
39, caput, da Lei 8.177, de 1991).

7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve 
ser  efetuada  pela  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de  Liquidação  e 
Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos 
tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 
9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de 
juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada 
com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que 
representaria bis in idem.

8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do 
novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos 
da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, 
em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os 
pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no 
tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos 
judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e  executadas  as  sentenças  transitadas  em  julgado  que  expressamente 
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês;  (ii)  os  processos  em  curso  que  estejam 
sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com 
ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma 
retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação 
futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao 
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.

9.  Os  parâmetros  fixados  neste  julgamento  aplicam-se  aos 
processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha 
consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária 
e  taxa  de  juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os 
critérios legais).

10.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).

5.  Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença, 
transitada em julgado em 25.8.2018, sem determinar, de forma expressa, os 
índices de correção monetária e de juros (grifei):

“JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Como  parcelas  acessórias  que  seguem  a  sorte  do  principal,  são 

devidos sobre as parcelas ora deferidas, conforme súmulas 200, 211 e 381 do 
TST e art. 883 da CLT”.

6.  Em  31.8.2019,  homologados  os  cálculos,  com  a  aplicação  do 
índice IPCA-e para atualização do débito trabalhista. Essa decisão foi mantida 
ao julgamento de embargos à execução e agravo de petição.

7.  Após o julgamento por este Supremo Tribunal Federal das ADC’s 
58 e 59, a Corte Regional reapreciou o agravo de petição, determinando a 
aplicação da TR, com juros de 1% ao mês, verbis:

“REJULGAMENTO.  TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO ADC 
58. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADEQUAÇÃO. Ante a 
tese  jurídica  fixada  pelo  E.  STF,  no  julgamento  da  ADC 58,  adequa-se  a 
decisão  anteriormente  proferida,  determinando  que  a  atualização 
monetária  do  crédito  do  reclamante,  no  presente  processo,  será 
realizada pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, em consonância 
com as Súmulas de nº 200, 211 e 383 do C. TST e artigo 883 da CLT. 

A MM.  Vara  de  origem,  em  sentença  de  ID  07ec84b,  rejeitou  os 
embargos à execução opostos pela reclamada. A executada interpôs o agravo 
de  petição  de  ID  3d4f539,  requerendo  a  suspensão  do  feito  para  a 
regularização  e  atualização  da  sua  representação  processual  e  o 
arquivamento  dos  presentes  autos  em  razão  de  litispendência  com  a 
execução coletiva. No mérito, requer a reforma da decisão por entender ter 

havido  excesso  de  execução,  a  exclusão  do  pagamento  de  honorários 
advocatícios e que se aplicasse a TR como índice de correção monetária. 

[...]
Assim  sendo,  conforme  as  decisões  proferidas  pelo  E.  STF  no 

julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e, em observância ao item 8, inciso I, do 
despacho de ID f68e6fc, exarado pela pela Excelentíssima Desembargadora 
Vice-Presidente,  visando  à  modulação  dos  efeitos  da  referida  decisão, 
determino que a atualização monetária do crédito do reclamante, no presente 
processo, seja realizada pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, em 
consonância com as Súmulas 200, 211 e 383 do C. TST e artigo 883 da CLT, 
em razão da adoção dos referidos critérios no título executivo transitado em 
julgado”.

8. Ocorre que, a rigor, no título executivo houve a mera adoção de 
critérios legais para atualização da condenação, a despeito do que afirmado 
na decisão que julgou o agravo de petição.

9. Nestes termos, vislumbro aplicável ao caso a modulação de efeitos 
discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas suscitados, no sentido de 
que  “Os  parâmetros  fixados  neste  julgamento  aplicam-se  aos  processos, 
ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado  
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária  e taxa de 
juros (omissão expressa ou  simples consideração de seguir os critérios 
legais)”.

10. Dessa forma, ao menos em exame de estrita delibação, reputo 
presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta 
ao quanto firmado no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.

11. Vislumbro, ainda, existente o perigo ao resultado útil do processo. 
É que, acaso não seja suspensa a execução de origem quanto à parte em que 
se  tenciona  questionar  os  índices  de  atualização  monetária,  a  reclamante 
poderá sofrer constrição de seus bens em possível desconformidade com a 
jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

12. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender 
a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização 
monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação, 
nada  impedindo  prossiga  a  execução  quanto  ao  valor  principal  objeto  da 
condenação.

13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos 
do art. 989, I, do CPC.

14.  Cite-se a  parte  beneficiária  da  decisão  reclamada,  conforme 
disposto no art.  989,  III,  do CPC, a fim de que apresente contestação, no 
prazo legal.

15. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 
991 do CPC. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.107 (640)
ORIGEM : 51107 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL 

E SEGURANCA
ADV.(A/S) : TADEU ALVES SENA GOMES (23725/BA, 15188-A/PA)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ELIEZER SOUZA DOS SANTOS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Prosegur 
Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região nos autos do Processo 0000634-73.2019.5.08.0004.

A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema 
Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF e ADC 59/DF.

Narra o seguinte:
“A parte  exequente  da  Ação  de  Execução  de  Certidão  de  Crédito 

Judicial  0000634-73.2019.5.08.0004, a ajuizou, perseguindo a execução do 
título  executivo  judicial  estabelecido  na  Ação  Coletiva 
0010042-95.2013.5.08.0005;  notadamente  a  liquidação  e  execução  de 
diferenças  de  horas  extras  e  intrajornadas  pagas  em  contracheques;  e 
honorários advocatícios.

Buscou,  todavia,  a  utilização  do  IPCA-E como índice  de  correção 
monetária.

Seguida  a  marcha  processual,  com  as  correlatas  decisões 
monocráticas  e  colegiadas,  a  Colenda  1º  turma,  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 8ª Região, determinou a aplicação do índice TR, acrescidos de 
juros moratórios de 1% ao mês.

Mesmo tendo sido instigada a observar os exatos termos da decisão 
proferida em ADC’s  58 e 59; e  até  mesmo por  disciplina judiciárias,  foram 
opostos  Embargos  Declaratórios,  que,  além  de  terem  sido  afastados, 
acabaram por  gerar  ao  jurisdicionado  uma multa  de  2% sobre  o valor  da 
causa atualizado [...]” (pág. 2 da petição inicial).

Sustenta que,
“[...] além de ter afastado a TR + 1% como baliza geral, a decisão 
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proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  determinou  que  a)  devem  ser 
mantidas  e  executadas  as  sentenças  transitadas  em  julgado  que 
expressamente adotaram a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao 
mês; e b) devem ser adotados os parâmetros fixados neste julgamento (IPCA 
+ Selic) nas sentenças transitadas em julgado que não tenha sido consignado 
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os  critérios 
legais)” (pág. 6 da petição inicial).

Argumenta, ademais, que
“[...] a sentença transitada em julgado faz simples consideração de 

critérios legais. A sentença transitada em julgado (exequenda) NÃO ADOTOU 
EXPRESSAMENTE, na sua fundamentação ou no dispositivo, A TR (OU O 
IPCA-E), muito menos os juros de mora de 1% ao mês, pelo que deveriam ser 
aplicados “os parâmetros fixados” pelo C. STF (IPCA na fase pré-judicial  e 
Selic na fase judicial; sem juros moratórios extras)”  (pág. 7 da petição inicial, 
sem os grifos do original).

Formula os seguintes pedidos:
“a)  A  concessão  da  LIMINAR,  em  razão  da  urgência  em  evitar 

maiores riscos ao processo e ao judiciário brasileiro, para que seja CASSADA 
a decisão quanto ao índice proferida nos autos da Execução de Certidão de 
Crédito   Judicial  nº  0000634-73.2019.5.08.0004,  relatada  pela 
desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, e proferida pela 1ª Turma 
do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que flagrantemente 
afrontou decisão do STF.

b) Ao final, seja julgada procedente o pedido formulado na presente 
Reclamação,  com fundamento no art.  161,  III,  do RISTF,  para CASSAR a 
decisão proferida nos autos da Execução de Certidão de Crédito Judicial nº 
0000634-73.2019.5.08.0004,  relatada  pela  desembargadora  Suzy  Elizabeth 
Cavalcante Koury e proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 8º Região, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADCs 
58 e 59” (pág. 16 da petição inicial). 

É o relatório. Decido.
Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal 

Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) 
garantir  a  autoridade  de  suas  decisões;  e  (iii)  garantir  a  observância  de 
enunciado  de  Súmula  Vinculante  e  de  decisão  desta  Corte  em  controle 
concentrado  de  constitucionalidade,  nos  termos  do  art.  988  do  Código  de 
Processo Civil/2015. 

Quanto  ao  pedido  liminar,  faz-se  necessária  a  análise  de  seus 
requisitos  autorizadores,  quais  sejam,  a  plausibilidade  jurídica  do  pedido 
(fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional 
possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 

Observo,  em  exame  perfunctório,  próprio  dessa  fase  processual, 
assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os 
mencionados requisitos. 

O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento 
conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro 
Gilmar Mendes,  julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.  A 
propósito, transcrevo da ementa do acórdão:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DO  TRABALHO.  AÇÕES 
DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE 
CONSTITUCIONALIDADE.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO  DOS  DEPÓSITOS 
RECURSAIS  E  DOS  DÉBITOS  JUDICIAIS  NA JUSTIÇA DO  TRABALHO. 
ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 
467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  TABELAMENTO  DE  JUROS. 
INSTITUCIONALIZAÇÃO  DA TAXA REFERENCIAL (TR)  COMO POLÍTICA 
DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF. 
APELO  AO  LEGISLADOR.  AÇÕES  DIRETAS  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  JULGADAS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES, 
PARA CONFERIR  INTERPRETAÇÃO CONFORME  À  CONSTITUIÇÃO AO 
ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

[…]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, 

e  ao  art.  899,  §4º,  da  CLT,  na  redação  dada  pela  Lei  13.467,  de  2017, 
definindo-se  que,  até  que  sobrevenha  solução  legislativa,  deverão  ser 
aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à 
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho 
os  mesmos  índices  de  correção  monetária  e  de  juros  vigentes  para  as 
hipóteses  de  condenações  cíveis  em  geral  (art.  406  do  Código  Civil),  à 
exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico 
(art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com 
a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no 
RE 870.947-RG (tema 810).

6.  Em  relação  à  fase  extrajudicial,  ou  seja,  a  que  antecede  o 
ajuizamento das ações trabalhistas,  deverá ser utilizado como indexador o 
IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir  de 
janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em 
razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da 
MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 

39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais 

deve  ser  efetuada  pela  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de 
Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros 
moratórios  dos  tributos  federais  (arts.  13  da  Lei  9.065/95;  84  da  Lei 
8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 
10.522/02).  A incidência de juros moratórios com base na variação da 
taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de 
atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.

8. A fim de garantir  segurança jurídica e isonomia na aplicação do 
novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos 
da  decisão:  (i)  são  reputados  válidos  e  não  ensejarão  qualquer 
rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação 
rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou 
qualquer  outro  índice),  no  tempo  e  modo  oportunos  (de  forma 
extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora 
de  1%  ao  mês,  assim  como  devem  ser  mantidas  e  executadas  as 
sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua 
fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora 
de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na 
fase  de  conhecimento,  independentemente  de  estarem  com  ou  sem 
sentença,  inclusive  na  fase  recursal,  devem  ter  aplicação,  de  forma 
retroativa,  da  taxa  Selic  (juros  e  correção  monetária),  sob  pena  de 
alegação  futura  de  inexigibilidade  de  título  judicial  fundado  em 
interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, 
ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 

9.  Os  parâmetros  fixados  neste  julgamento  aplicam-se  aos 
processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha 
consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária 
e  taxa  de  juros  (omissão  expressa  ou  simples  consideração  de  seguir  os 
critérios legais).

10.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).

A seu  turno,  o  Tribunal  reclamado,  ao  julgar  o  agravo  de petição, 
consignou o seguinte:

“Ementa:  REJULGAMENTO.  TESE  JURÍDICA FIXADA PELO  STF 
NO  ADC  58.  ATUALIZAÇÃO  DOS  CRÉDITOS  TRABALHISTAS. 
ADEQUAÇÃO. Ante a tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento da ADC 
58,  adequa-se  a  decisão  anteriormente  proferida,  determinando  que  a 
atualização monetária do crédito do reclamante, no presente processo, será 
realizada pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, em consonância 
com as Súmulas de nº 200, 211 e 383 do C. TST e artigo 883 da CLT” (pág. 
1 do documento eletrônico 8 – grifei).

Nesse contexto, em uma análise superficial,  verifico que a decisão 
reclamada, ao aplicar a modulação de efeitos, violou a autoridade do que foi 
decidido no  paradigma elencado.  Isso  porque  a sentença  condenatória  na 
Ação  Coletiva  0010042-95.2013.5.08.0005,  que  originou  o  processo  de 
execução  definitiva  ora  examinado,  aparentemente  não  fixou  índices 
expressos de juros e de correção monetária.

Outrossim,  vislumbro  risco  de  irreversibilidade  dos  atos  que  serão 
praticados por consequência do ato reclamado.

Sem  prejuízo,  portanto,  de  nova  apreciação  da  matéria  quando 
houver  o  julgamento  definitivo  desta  reclamação,  reconheço  que  estão 
presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.

Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do 
acórdão reclamado na parte em que fixou o índice de correção monetária e os 
juros de mora, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, 
podendo a execução prosseguir quanto às parcelas incontroversas.

Comunique-se,  com urgência,  transmitindo-se  cópia  desta  decisão 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
Cite-se  o  beneficiário  para,  querendo,  contestar  a  reclamação  no 

prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECLAMAÇÃO 51.110 (641)
ORIGEM : 51110 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : MAURICIO GOMES DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL DEECRIM 4ª RAJ DA COMARCA DE 
CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Decisão:
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1.  Trata-se de  reclamação,  com pedido  de  liminar,  contra  decisão 
proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas 
(eDOC.03).

O  reclamante  alega,  em  síntese,  que  a  decisão  reclamada 
desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência 
de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional 
mais  gravoso, haja  vista  que  logrou  a  progressão  de  regime  desde 
08.11.2021, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento 
prisional adequado. 

À  vista  do  narrado  postula  seja  julgada  procedente  a  presente 
reclamação a fim de determinar o “envio imediato do reclamante, beneficiado 
com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime  
fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a  
destinação  da  fixação  e  controle  das  devidas  condições  pelo  juízo  
reclamado.”

É o relatório. Decido.
2. O  cabimento  da  reclamação,  instituto  jurídico  de  natureza 

constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, 
que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e 
para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como 
contra  atos  que  contrariem ou  indevidamente  apliquem Súmula  Vinculante 
(art. 103-A, § 3º, da CF).

Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na 
proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte 
Constitucional  e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi 
atribuída  constitucionalmente.  A reclamação  não  se  destina,  destarte,  a 
funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de 
entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 

No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula 
Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 

De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução 
penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser 
adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 

Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação 
da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a 
progressão,  ainda  que  provisória,  para  o  regime  aberto,  a  concessão  de 
prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em 
favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.

A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa 
e  dos  documentos  acostados  pelo  reclamante,  parece  não  ter  sido 
concretizada  em sua  integralidade  pelo  Juízo  singular,  pois  embora  tenha 
determinado a transferência do apenado ao regime semiaberto, ao perceber a 
ausência  de  vagas,   não  procedeu,  in  continenti,  à  adoção  das  medidas 
diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte 
inexitosa, sob a seguinte justificativa:

Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não 
transferem  ao  condenado  gravame  decorrente  da  ineficiência  do  Estado 
quanto à realização da progressiva Execução Penal. 

Efetivamente,  o  que  não  se  admite  é  que  o  condenado  aguarde 
indefinidamente  em  regime  mais  gravoso  que  o  estabelecido  pelo  título 
condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso 
presente, em que o paciente logrou a progressão ao regime intermediário há 
mais de 1 (um) mês, em 08.11.2021, mas o Juízo negou sua imediata inclusão 
em situação menos gravosa, nos seguintes termos:

“O  sentenciado  obteve  recentemente  a  progressão  ao  regime 
semiaberto em 08/11/2021 e, ainda encontra-se recolhido no regime fechado,  
ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece 
com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime,  
cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada. 

O  tempo  médio  de  transferência  dos  sentenciados  para 
estabelecimento  de  regime  semiaberto  era  de  aproximadamente  60  dias, 
cujas vagas  vão se abrindo  conforme os sentenciados  do  semiaberto  vão 
progredindo ao regime aberto. 

Entretanto, conforme informações da SAP, as transferências entre as  
unidades  foram retomadas,  em razão  suspensão  diante  da  Pandemia.  No 
entanto, a medida, à toda evidência, precisa respeitar protocolos que visam à  
contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de  
novos  presos  em  unidades  estáveis,  sem  casos  da  doença.  Trata-se  de 
medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos  
do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando. 

Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário 
de  cumprimento  de  pena,  sendo  certo  que  os  únicos  impedimentos  que  
seguiria tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas,  
que ainda não foram totalmente retomadas em todas as unidades, diante de  
decisão recente sobre o assunto, visto que estavam suspensas para todos os 
executados no referido regime em decorrência da Pandemia. 

Assim sendo,  e  sobretudo  considerando  que  a  doença  realmente  
está contida - nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM 4.ª RAJ,  
que não revelam casos de COVID-19 -, aguardem-se informações acerca da  
regularização das transferências. 

Com a normalização, a decisão deverá ser cumprida, transferindo-se 
o executado o mais breve possível à unidade adequada.” (eDOC.03)

Com efeito, em que pese, de fato, a SV 56 não imponha a automática 

colocação  do  regime  aberto,  determina  que  o  Juízo  responsável  não 
permaneça  inerte,  procedendo,  imediatamente,  a  uma  das  medidas 
paliativas no precedente previstas, até o surgimento de vagas. 

Resta claro, portanto, o descumprimento ao preceito sumular, pois a 
espera, por tempo indeterminado, em “fila para progressão” configura evidente 
excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a 
individualização da pena, e portanto, merece reparo.  

Ademais, se o próprio Juízo reclamado afirma, em trecho da decisão 
reclamada,  que  na localidade  onde situada a  unidade prisional  “a doença 
realmente está contida”  afigura-se contraditório não se valer desse mesmo 
argumento para determinar o envio imediato do apenado ao estabelecimento 
de custódia compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.

Por  fim,  cumpre  enfatizar  que  tal  conclusão  encontra  ainda 
consonância  com  a  recente  Orientação  Técnica  elaborada  pelo  Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e o Observatório Covid-19 Brasil que recomenda a 
“a  atualização  dos  protocolos  de  prevenção  da  Covid-19  em  espaços  de  
privação  de  liberdade”  e  enfatiza  que  é  “essencial  que  as  autoridades 
prisionais e socioeducativas atualizem os protocolos utilizados com base nas 
evidências científicas disponíveis, para que se evitem medidas que, além de 
ineficazes, representem restrições ou violações de direitos.”

Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  21,  §1°,  RISTF,  julgo 
procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo 
único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do 
paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal 
a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão 
das  vagas  existentes,  inclusive  com possibilidade,  se  for  o  caso,  de 
concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados 
que  já  se  encontrem  em  regime  semiaberto  e/ou  adoção  de  prisão 
domiciliar     ressalvada,  por  evidente,  a  hipótese  de  que  esteja   o   
reclamante  cumprindo  pena  por  outro(s)  delito(s)  em  regime  mais 
gravoso. Se  referida  implantação  não  for  possível,  o  reclamante  deverá, 
imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, 
inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 

Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive 
mediante utilização de   fax   , se necessário, ao Juiz de primeiro grau. 

Comunique-se, outrosssim, o TJSP para ciência. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente
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CAMPINAS

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Matheus 
Correa Couto para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 
56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª Região 
Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.

A defesa técnica afirma que
“[o]  reclamante  obteve  decisão  concessiva  da  progressão  para  o 

regime semiaberto (anexo). Aguarda vaga desde 18 de outubro de 2021.
Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, 

persistindo recolhido em unidade de regime fechado” (pág. 1 do documento 
eletrônico 1).

Aduz  que  ele  cumpre  pena  no  superlotado  Centro  de  Detenção 
Provisória  de  Limeira/SP,  que  tem capacidade  para  823  presos,  mas  com 
população carcerária  de 1.487 homens, de modo que a taxa de ocupação 
estaria 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde.

Assevera, ainda, que
“[...] foi informada através de ofício encaminhado pela Secretaria da 

Administração  Penitenciária  do  estado  de  São  Paulo  que  cerca  de  8590 
sentenciados que foram beneficiados com a progressão ao regime semiaberto 
ainda aguardam remoção para uma unidade prisional adequada ao referido 
regime. Alguns permanecem em excesso de execução há cerca de 02, 03, 04 
meses” (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer
“[...]  o  deferimento  do  pedido  liminar  para  o  envio  imediato  do 

reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que 
permanece  em  regime  fechado,  para  PRISÃO  DOMICILIAR  ou  REGIME 
ABERTO  domiciliar,  com  a  destinação  da  fixação  e  controle  das  devidas 
condições pelo juízo reclamado.

No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim 
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da Pandemia pela COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” 
(pág. 10 do documento eletrônico 1).

É o relatório. Decido.
Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-

Geral  da  República  (art.  52,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  do 
Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne 
todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, 
devidamente instruída.

Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao 
Relator  julgar  a  reclamação quando a matéria  for  objeto  de jurisprudência 
consolidada na Corte, como se dá na espécie.

Posto isso, passo ao exame do mérito.
Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do ato reclamado:
“[...]
O  sentenciado  obteve  recentemente  a  progressão  ao  regime 

semiaberto em 18/10/2021 e, segundo […] alegado pela defesa (confirmado 
no sistema SIVEC na presente data), encontrava recolhido no regime fechado, 
ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece 
com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, 
cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada.

O  tempo  médio  de  transferência  dos  sentenciados  para 
estabelecimento  de  regime  semiaberto  era  de  aproximadamente  60  dias, 
cujas vagas vão se abrindo  conforme os sentenciados do  semiaberto  vão 
progredindo ao regime aberto.

Entretanto, conforme informações da SAP, as transferências entre as 
unidades embora retomadas, cumpre protocolos que visam à contenção da 
COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em 
unidades  estáveis,  sem casos  da  doença.  Trata-se  de  medida  razoável  e 
adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz 
prejuízo efetivo ao reeducando.

Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário 
de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue 
tendo  é  de  realização  de  estudo  e  trabalho  externo,  atividades  estas  que 
estavam  suspensas  para  todos  os  executados  no  referido  regime  em 
decorrência da Pandemia, até poucos dias, e ainda não retomadas por todas 
Unidades.

Assim sendo, e sobretudo considerando que a doença realmente está 
contida nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM 4.ª RAJ, que 
não  revelam  casos,  nem  mesmo  suspeitos  de  COVID-19,  aguardem-se 
informações acerca da regularização das transferências.

Com a normalização, a decisão deverá ser cumprida, transferindo-se 
o  executado  o  mais  breve  possível  à  unidade  adequada”  (pág.  8  do 
documento eletrônico 3). 

Conforme se verifica,  é  possível  concluir  pelo  descumprimento  da 
Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena 
em regime semiaberto,  mas,  até  a  presente  data,  não  foi  transferido para 
estabelecimento prisional compatível. 

Sobre  o  tema,  o  Plenário  desta  Suprema  Corte  foi  enfático  ao 
assentar,  no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes,  que “[a]  falta  de estabelecimento penal  adequado não autoriza a 
manutenção  do  condenado  em  regime  prisional  mais  gravoso”,  ou  seja, 
inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.

Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na 
Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema 
Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que 
ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte 
o  cumprimento  de  pena  em  regime  intermediário,  o  reclamante  estaria 
submetido  à  condição  mais  gravosa  a  que  tem  direito,  o  que  contraria 
flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.

Naquela  oportunidade,  decidiu-se  que  cabe  ao  juízo  da  execução 
adotar  as  medidas  alternativas  estabelecidas  no  RE  641.320/RS,  pois  é 
inconcebível  que  o  condenado  aguarde  indefinidamente  em  regime  mais 
gravoso  ao  estabelecido  pelo  título  condenatório  ou  pelo  próprio  juízo  da 
execução, tal como se verifica nestes autos.

Confiram-se,  a  propósito,  os  seguintes  julgados:  Rcls  40.761/SP, 
40.771/SP,  40.776/SP,  40.793/SP,  40.805/SP,  40.816/SP,  40.825/SP, 
40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas 
de  relatoria  da  Ministra  Cármen  Lúcia,  redator  para  o  acórdão  o  Ministro 
Edson Fachin.

Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do 
RISTF)  para  determinar  ao Juízo  do  Departamento  Estadual  de Execução 
Criminal – 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que 
inclua  imediatamente  o  reclamante  em estabelecimento  compatível  com o 
regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a 
prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas 
seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 

“(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime 
semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao 
sentenciado após progressão ao regime aberto”. 

Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski

Relator

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.117 (643)
ORIGEM : 51117 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : TRANSPORTADORA SANTANENSE LTDA - ME
ADV.(A/S) : ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER (15120-A/

MS, 36441/PR)
ADV.(A/S) : MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU (60677/PR)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : OSVALDO BRAGA DA SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, 
ajuizada por Transportadora Santanense LTDA ME., em face de acórdão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos do Processo 
0000535-30.2016.5.09.0021,  por  suposto  descumprimento  ao  decidido  no 
julgamento da ADC 48/DF.

Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou 
reclamação  trabalhista  em seu  desfavor  e  requereu  o  reconhecimento  do 
vínculo  empregatício.  Afirma,  no  entanto,  a  inexistência  de  relação  de 
emprego,  tendo  em  vista  se  tratar  de  relação  comercial  prevista  na Lei 
11.442/2007.

Alega assim a incompetência da justiça trabalhista para processar e 
julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, 
assentada no julgamento da ADC 48.

Nesses termos, assevera que “[o] V. Acórdão proferido pelo Tribunal  
Regional do Trabalho da 9ª Região afronta direta e expressamente a decisão  
proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois reconhece o cumprimento  
dos  requisitos  legais  e,  ainda  assim,  entende  pela  existência  de  vínculo  
empregatício e, sequer, entende que é de competência da Justiça Comum a  
análise dos requisitos da Lei 11.442/2007. ”. (eDOC 1, p. 15)

Aduz que “no próprio acórdão resta incontroverso o preenchimento 
dos requisitos da Lei 11.442/07, quais sejam: a natureza comercial da relação  
entre  as  partes,  existência  do  motorista  no  Registro  Nacional  de  
Transportadores  Rodoviários  de  Cargas  -  RNTR-C,  o  fato  de  o  motorista  
trabalhar com caminhão próprio e também arcar com suas próprias despesas” 
(eDOC 1, p. 6)

Sustenta ainda  que cabe  à Justiça  Comum a  análise e discussão 
acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.

Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do 
ato  decisório  reclamado  e,  ao  final,  sua  cassação,  reconhecendo-se  a 
competência da justiça comum.

É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e 

regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  cabimento  para 
preservar  a  competência  do  tribunal  ou  garantir  a  autoridade  das  suas 
decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie 
súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

No  caso,  a  parte  reclamante  sustenta  a  incompetência  da  Justiça 
especializada  para  processar  e  julgar  o  Processo 
0000535-30.2016.5.09.0021, em razão do decidido por esta Corte nos autos 
da ADC 48.

No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão 
Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou 
procedente  a  ação  a  fim  de  reconhecer  a  constitucionalidade  da  Lei 
11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:

“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação 
Direta  de  Inconstitucionalidade.  Transporte  rodoviário  de  cargas.  Lei 
11.442/2007,  que  previu  a  terceirização  da  atividade-fim.  Vínculo 
meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei 
nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos 
de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; 
(ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; 
e  (iii)  afastou a configuração de vínculo  de emprego nessa hipótese.  2.  É 
legítima  a  terceirização  das  atividades-fim  de  uma  empresa.  Como  já  foi 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única 
forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre 
iniciativa  garante  aos  agentes  econômicos  liberdade  para  eleger  suas 
estratégias  empresariais  dentro  do  marco  vigente  (CF/1988,  art.  170).  A 
proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação 
remunerada  de  serviços  configure  relação  de  emprego  (CF/1988,  art.  7º). 
Precedente:  ADPF  524,  Rel.  Min.  Luís  Roberto  Barroso.  3.  Não  há 
inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência 
do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 
18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de 
relação  de  trabalho,  mas  de  relação  comercial.  4.  Procedência  da  ação 
declaratória  da  constitucionalidade  e  improcedência  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade. Tese: 1  A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez 
que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 
O prazo  prescricional  estabelecido  no art.  18  da  Lei  11.442/2007 é  válido 
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porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de 
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3  Uma vez 
preenchidos  os  requisitos  dispostos  na  Lei  nº  11.442/2007,  estará 
configurada  a  relação  comercial  de  natureza  civil  e  afastada  a 
configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)

Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a 
opção  legislativa  de  afastar  a  configuração  de  vínculo  de  emprego  nas 
relações  dos  trabalhadores  autônomos  de  cargas  violaria  as  normas 
constitucionais protetivas da relação de trabalho. 

Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção 
política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma 
que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará 
configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de 
vínculo trabalhista.

No entanto, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão no 
seguinte sentido: 

“Pela interpretação combinada dos artigos 2º e 3º da CLT, extrai-se 
que o vínculo empregatício é configurado quando presentes conjuntamente os 
requisitos atinentes à prestação de serviços por pessoa física, de modo não 
eventual, com pessoalidade, onerosidade e subordinação, sendo este último o 
requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado.

Por  outro  lado,  a  contratação  de  pessoa  física  ou  jurídica  na 
qualidade  de  transportador  autônomo  de  cargas  não  caracteriza  vínculo 
empregatício  se  houver  prova  inequívoca  da  existência  daquele  vínculo 
jurídico entre as partes, ônus processual que, no caso, compete à ré.

(...)
Conforme já delineado na sentença, da prova oral se extrai evidente a 

pessoalidade, onerosidade e não eventualidade na prestação de serviços. O 
autor era remunerado, comparecia diariamente na sede da ré e não se fazia 
substituir por outra pessoa quando lhe fosse oportuno.

Quanto à subordinação, é a característica mais tênue que diferencia o 
autônomo do empregado, variando a sua intensidade conforme a natureza da 
função exercida. Além do mais, seu conceito se amplia em face das várias 
formas  de  relação  de  trabalho  que  vão  surgindo  decorrentes  de  novas 
características do empreendimento empresarial.

(...)
Assim sendo, existe a subordinação, inerente à relação de emprego, 

quando o empregado desempenha atividades que se encontram integradas à 
estrutura e à dinâmica organizacional da empresa, ao seu processo produtivo 
ou  às  suas  características  essenciais,  ampliando-se  assim  conceito  da 
subordinação jurídica clássica, em que somente se verificavam a existência 
de ordens diretamente emanadas do empregador.

No caso, o objeto social da ré é o transporte rodoviário de cargas em 
geral (fl. 655)

Infere-se, portanto, que o reclamante, como motorista de caminhão, 
estava integrado na estrutura da ré, na medida em que suas atividades eram 
essenciais  aos  fins  almejados  pela  reclamada.  Em  outras  palavras,  a 
reclamada se valeu do trabalho do autor, de forma habitual, para consecução 
de seu objeto social.

(...)
Concluo, dessa forma, que restaram demonstradas a subordinação 

jurídica e a estrutural  entre  o  autor  e  a  reclamada,  bem como os demais 
elementos para o reconhecimento do vínculo empregatício.  A ré não logrou 
demonstrar a efetiva autonomia do autor em relação aos serviços prestados. 
Ao contrário, a prova dos autos demonstra que a atividade do autor estava 
inteiramente regulada pela ré e a ela vinculada, sem qualquer autonomia de 
escolha do autor quanto à forma e oportunidade na execução dos serviços.

Esclareço  ainda  que  embora  o  artigo  5º  da  Lei  11.442/2007 
disponha  que  as  relações  decorrentes  do  contrato  de  transporte  de 
cargas de que trata aquele texto legal são sempre de natureza comercial 
e não ensejam, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de 
emprego, tal hipótese apenas é aplicável nos casos em que cumpridos 
integralmente os requisitos legais, ou seja, apenas nos casos de labor 
de forma não subordinada, o que não foi demonstrado nos autos.

A existência de inscrição do empregado no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, não é óbice para o 
reconhecimento do vínculo de emprego.

Por fim, o fato de o autor trabalhar com veículo próprio e arcar 
com  as  despesas,  por  si  só,  não  afasta  a  configuração  do  vínculo 
empregatício, uma vez que é possível que um empregado subordinado 
utilize instrumentos de trabalho de sua propriedade para a execução dos 
serviços.

Estando presentes os requisitos  do artigo 3º da CLT,  reconheço o 
vínculo de emprego entre as partes, em estrita observância ao artigo 9º da 
CLT e ao princípio da primazia da realidade”. (eDOC 4, pp. 19-23) (grifei)

Assim,  numa análise preliminar,  parece-me que o Juízo reclamado 
afrontou  a  decisão  desta  Corte  que  afastou  a  configuração  de  vínculo  de 
emprego  nas  relações  dos  trabalhadores  autônomos  de  cargas,  relações 
comerciais essas de natureza civil  e que devem ser analisadas pela justiça 
comum.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA 

RECLAMAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  QUE  DECIDIDO  NA  ADC  48. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA  JULGAR  CAUSA 
ENVOLVENDO  RELAÇÃO  JURÍDICA  COMERCIAL.  AGRAVO  INTERNO 
PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso 
consignou  em  seu  voto  que  a  Lei  11.442/2007,  ‘disciplina,  entre  outras 
questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do  
setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte 
Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. 
As  relações  envolvendo  a  incidência  da  Lei  11.442/2007  possuem 
natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela 
justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão 
alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos 
arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. 
Rosa Weber, Relator(a) p/  Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 3.3.2021) (Grifei)

Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. 
Min.  Roberto  Barroso,  DJe  2.3.2021;  Rcl  46.069,  Rel.  Min.  Alexandre  de 
Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021

Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da 
controvérsia  por  ocasião  do  julgamento  do  mérito,  presentes  os 
pressupostos de    periculum in mora    e     fumus boni iuris  , defiro o pedido   
de  liminar,  para  determinar  a  suspensão  do  Processo 
0000535-30.2016.5.09.0021, até a decisão final da presente reclamação. 

Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço 

da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).

Sem  prejuízo,  abra-se  vista  dos  autos  à  Procuradoria-Geral  da 
República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.121 (644)
ORIGEM : 51121 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : BANCO DO BRASIL SA
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS STURZENEGGER (1942-A/DF, 

201395/MG, 29258/SP)
ADV.(A/S) : FABIO LIMA QUINTAS (17721/DF, 249217/SP)
ADV.(A/S) : FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (268238/SP)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 

EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E SIMILARES 
OU CONEXOS DE LONDRINA E REGIÃO

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:
Trata-se  de  Reclamação,  com  pedido  de  medida  liminar,  ajuizada 

contra  acórdão proferido pelo  Tribunal  Regional  do Trabalho da 9ª  Região 
(Processo  0022000-21.1989.5.09.0093),  que  teria  desrespeitado  a  decisão 
proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 
6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).

Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de 
fato e de direito (fls. 5/10):

Trata-se, na origem, de liquidação e execução da sentença proferida 
nos  autos  da  ação  coletiva  movida  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  e 
Empregados  em  Estabelecimentos  Bancários  e  Similares  ou  Conexos  de 
Londrina  e  Região  em face  do  Banco  do  Brasil,  ora  reclamante,  em que 
pleiteou,  em  síntese,  equiparação  salarial  e  seus  reflexos  aos  seus 
substituídos.

A decisão exequenda, de parcial procedência da ação, condenou o 
Banco  ao  pagamento  das  diferenças  salariais  decorrentes  do  cômputo  da 
parcela Adicional de Caráter Pessoal recebido pelos empregados do Banco 
Central, para efeito de equiparação salarial prevista em Acordo Coletivo. No 
que guarda com o objeto da reclamação, a  sentença determinou  “juros e 
correção monetária na forma da lei”, como reconhece a decisão reclamada.

(...)
Iniciada a liquidação e execução da sentença, foi  realizada perícia 

contábil a fim de apurar o valor do débito trabalhista. Aplicou-se nos cálculos 
juros moratórios de 1% a.m. Em face da decisão que homologou os cálculos 
periciais,  proferida  em  13/11/2017,  o  Sindicato  exequente  apresentou 
impugnação  à  sentença  de  liquidação,  na  qual  pleiteou,  no  tocante  à 
atualização  monetária,  a  utilização  do  IPCA-E,  e,  posteriormente  foi 
apresentado embargos à execução pelo Banco.

Em decisão proferida em 11/07/2018 (antes da decisão desse STF na 
ADC  58,  portanto),  o  juízo  de  origem,  no  julgamento  dos  embargos  à 
execução  e  da  impugnação  à  sentença  de  liquidação  (apresentada  pelo 
Sindicato), deu parcial provimento à impugnação para que contador observe a 
modulação  definida  pelos  Tribunais  Superiores,  de  modo  a  aplicar  como 
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índice de correção monetária a TR até 24/3/2015 e, após isso, o IPCA-E.
(...)
Interposto  Agravo  de  Petição  por  ambas  as  partes,  a  Seção 

Especializada do Tribunal Regional da 9ª Região, em acórdão publicado em 
13/10/2021, rejeitou o agravo do Sindicato e deu parcial provimento ao agravo 
de petição do executado para determinar a adoção da TR como índice de 
correção monetária também para o período a partir de 25/3/2015, cumulada 
com juros de mora de 1% ao mês,  por  considerar  que houve trânsito  em 
julgado da sentença nesse aspecto (juros de mora de 1% a.m.).

(...)
Em  face  do  acórdão,  o  Banco  do  Brasil  opôs  embargos  de 

declaração, em vista da inobservância da tese fixada pelo STF nos autos da 
ADC 58, que foram rejeitados.

Ao determinar a adoção da TR como índice de correção monetária 
cumulada com juros de 1% ao mês, a autoridade reclamada descumpriu a 
literalidade do acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse 
Supremo  Tribunal  Federal  nos  autos  das  Ações  Declaratórias  de 
Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
nos 5.867 e 6.021.

Destaca-se  a  inobservância  à  regra  de  direito  intertemporal 
estabelecida  nos  precedentes  paradigmas,  segundo  a  qual,  por  força  da 
modulação  deferida  pela  Corte,  os  processos  ainda  em  curso  deveriam 
observar as regras estabelecidas imediatamente.

(...)
 Em verdade, há um erro de silogismo no acórdão, que, a pretexto de 

seguir a decisão desse Supremo Tribunal Federal, a subverte e a transgride: 
tendo o título executivo usado a fórmula “correção monetária e os juros de 
mora nos termos da lei”, imperiosa a aplicação da taxa SELIC, mesmo na fase 
da  execução,  sendo de  todo impertinente  falar  de  preclusão  dado  que os 
cálculos precederam a decisão do STF!

Por isso, certo que a decisão reclamada viola frontalmente o quanto 
decidido  por  essa  Corte  no  julgamento  das  Ações  Declaratórias  de 
Constitucionalidade nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 
5.867 e 6.021, encerrado em 18/12/2020, no qual o Plenário desse Supremo 
Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e 
ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 
13.467/2017 para considerar que, na atualização dos créditos decorrentes de 
condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais 
na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução 
legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para 
as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase 
pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código 
Civil).

Ao  final,  requer  a  concessão  de medida liminar  para suspender o 
processo  na  origem  e,  no  mérito,  seja  “julgada  procedente  a  presente 
Reclamação, para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassar o 
acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs  
58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos 
parâmetros ali  estabelecidos, em especial,  para afastar  a aplicação da TR 
cumulada com juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase 
judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples” (fl. 22).

É o relatório. Decido.
A  respeito  do  cabimento  da  reclamação  para  o  SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,  “l”, e 103-A,  “caput”  e § 3º, 
ambos da Constituição Federal:

Art.  102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,  precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;
Art.  103-A.  O  Supremo Tribunal  Federal  poderá,  de  ofício  ou  por 

provocação,  mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus  membros,  após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável  ou que  indevidamente a aplicar,  caberá reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade; [...]

Inicialmente,  registro  que  a  presente  Reclamação  foi  protocolada 
nesta CORTE em 14/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, 

o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de 
antigo  entendimento  do  STF,  enunciado  na  Súmula  734  (Não  cabe 
reclamação quando já  houver  transitado  em julgado  o  ato  judicial  que  se 
alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez 
que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do 
Trabalho  da  9ª  Região,  os  autos  nos  quais  foi  proferida  a  decisão  ora 
impugnada  encontram-se  conclusos  para  decisão  de  admissibilidade  do 
Recurso de Revista (13/12/2021).

O  parâmetro  de  confronto  invocado  é  o  decidido  no  julgamento 
conjunto  da  ADC 58,  ADC  59,  ADI  6021  e  ADI  5867  (Rel.  Min.  GILMAR 
MENDES). Eis a ementa do acórdão:

EMENTA:  DIREITO CONSTITUCIONAL.  DIREITO DO TRABALHO. 
AÇÕES  DIRETAS  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO 
DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. ART.  879,  §7º,  E ART.  899,  §4º,  DA CLT,  NA REDAÇÃO 
DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 
1991.  POLÍTICA  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  TABELAMENTO  DE 
JUROS.  INSTITUCIONALIZAÇÃO  DA  TAXA  REFERENCIAL  (TR)  COMO 
POLÍTICA DE  DESINDEXAÇÃO  DA ECONOMIA.  TR  COMO  ÍNDICE  DE 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES 
DO  STF.  APELO  AO  LEGISLADOR.  AÇÕES  DIRETAS  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  E  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  JULGADAS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES, 
PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO  CONFORME À  CONSTITUIÇÃO  AO 
ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 
13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de 
controvérsia  jurídica  para  conhecimento  das  Ações  Declaratórias  de 
Constitucionalidade  (ADC)  associa-se  não  só  à  ameaça  ao  princípio  da 
presunção  de  constitucionalidade  esta  independe  de  um  número 
quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, 
e  sobretudo,  à  invalidação  prévia  de  uma decisão  tomada por  segmentos 
expressivos do modelo representativo.

2. O Supremo Tribunal Federal  declarou a inconstitucionalidade do 
art.  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009, 
decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas 
do Poder Público, pois  sua utilização violaria  o direito  de propriedade. Em 
relação  aos  débitos  de  natureza  tributária,  a  quantificação  dos  juros 
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi 
reputada  ofensiva  à  isonomia,  pela  discriminação  em  detrimento  da  parte 
processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 
810).

3.  A indevida  utilização  do  IPCA-E pela  jurisprudência  do  Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, 
diante  da  inaplicabilidade  da  TR,  o  uso  daquele  índice  seria  a  única 
consequência  possível.  A solução  da  Corte  Superior  Trabalhista,  todavia, 
lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista 
com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a 
regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela 
Lei 11.960/2009.

4.  A  aplicação  da  TR  na  Justiça  do  Trabalho  demanda  análise 
específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da 
análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a 
TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.

5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, 
e  ao  art.  899,  §4º,  da  CLT,  na  redação  dada  pela  Lei  13.467,  de  2017, 
definindo-se  que,  até  que  sobrevenha  solução  legislativa,  deverão  ser 
aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à 
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho 
os  mesmos  índices  de  correção  monetária  e  de  juros  vigentes  para  as 
hipóteses  de  condenações  cíveis  em  geral  (art.  406  do  Código  Civil),  à 
exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico 
(art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com 
a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no 
RE 870.947-RG (tema 810).

6.   Em relação à fase extrajudicial,  ou seja, a que antecede o 
ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador 
o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir 
de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), 
em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da 
MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 
39, caput, da Lei 8.177, de 1991).

7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais 
deve  ser  efetuada  pela  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de 
Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros 
moratórios  dos  tributos  federais  (arts.  13  da  Lei  9.065/95;  84  da  Lei 
8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 
10.522/02).  A incidência de juros moratórios com base na variação da 
taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de 
atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.

8. A fim de garantir  segurança jurídica e isonomia na aplicação do 
novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos 
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da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, 
em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os 
pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no 
tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos 
judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e  executadas  as  sentenças  transitadas  em  julgado  que  expressamente 
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês;  (ii)  os  processos  em  curso  que  estejam 
sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com 
ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma 
retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação 
futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao 
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.

9.  Os  parâmetros  fixados  neste  julgamento  aplicam-se  aos 
processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha 
consignado  manifestação  expressa  quanto  aos  índices  de  correção 
monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de 
seguir os critérios legais).

10.  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  e  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade  julgadas  parcialmente  procedentes  (ADC  58,  Relator 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).

No caso em análise, o Tribunal reclamado, ao apreciar os autos da 
execução da ação trabalhista ajuizada em face do ora reclamante, proferiu 
decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros 
de mora (doc. 18, fl. 32):

O Juízo de origem acolheu em parte a impugnação à  sentença de 
liquidação  e  determinou  a  aplicação  da  TR como índice  de  correção 
monetária,  até  24/03/2015  e,  a  partir  de  25/03/2015,  o  IPCA-E,  nos 
seguintes termos (fls. 21.663/21.665):

(...)
O executado, no agravo de petição, pede a reforma para que seja 

aplicada a TR como índice de correção monetária em relação a todo o período 
calculado.  Sustenta,  em síntese,  que não há amparo legal  à  aplicação de 
índice diverso e que se aplica o art. 879, §7º, da CLT. Sucessivamente, pede 
que a aplicação do IPCA-E seja limitada ao período anterior a "11/11/2018, 
quando entrou em vigência o disposto no art. 879, § 7º, da CLT".

Posteriormente,  o  executado  apresentou  a  manifestação  de  fls. 
22.975/22.984, em que pediu que seja observada a decisão do STF na ADC 
58 em relação à atualização monetária, para que seja aplicada a taxa SELIC, 
que engloba juros.

Analisa-se  a  matéria  à  luz  das  diversas  decisões  proferidas  pelos 
Tribunais Superiores, até a última decisão proferida pelo STF.

(...)
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das 

Ações  Declaratórias  de  Constitucionalidade  (ADCs)  58  e  59  e  das  Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, na sessão de 18.12.2020 
apreciou  a  matéria  relativa  à  atualização  dos  créditos  decorrentes  de 
condenação judicial e correção dos depósitos recursais em contas judiciais na 
Justiça do Trabalho. Quanto à correção monetária e aos juros aplicáveis aos 
débitos trabalhistas, assim definiu:

Decisão: O Tribunal,  por maioria,  julgou parcialmente procedente a 
ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e 
ao  art.  899,  §  4º,  da  CLT,  na  redação  dada pela Lei  13.467  de  2017,  no 
sentido  de  considerar  que  à  atualização  dos  créditos  decorrentes  de 
condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais 
na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução 
legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes 
para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na 
fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do 
Código Civil),  nos termos do voto do Relator,  vencidos os Ministros Edson 
Fachin,  Rosa  Weber,  Ricardo  Lewandowski  e  Marco  Aurélio.  Por  fim,  por 
maioria,  modulou  os  efeitos  da  decisão,  ao  entendimento  de  que  (i)  são 
reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso 
ou  em  nova  demanda,  incluindo  ação  rescisória)  todos  os  pagamentos 
realizados utilizando  a TR (IPCA-E ou qualquer  outro  índice),  no tempo e 
modo  oportunos  (de  forma  extrajudicial  ou  judicial,  inclusive  depósitos 
judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e  executadas  as  sentenças  transitadas  em  julgado  que  expressamente 
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês;  (ii)  os  processos  em  curso  que  estejam 
sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com 
ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma 
retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação 
futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao 
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) 
e  (iii)  igualmente,  ao  acórdão  formalizado  pelo  Supremo sobre  a  questão 
dever-se-á  aplicar  eficácia  erga  omnes  e  efeito  vinculante,  no  sentido  de 
atingir  aqueles  feitos  já  transitados  em  julgado  desde  que  sem  qualquer 
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), 
vencidos  os  Ministros  Alexandre  de  Moraes  e  Marco  Aurélio,  que  não 
modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). 
Presidiu  o  julgamento  a  Ministra  Rosa  Weber  (Vice-Presidente).  Plenário, 
18.12.2020  (Sessão  realizada  por  videoconferência  -  Resolução 

672/2020/STF).
Essa decisão, analisada de forma sistêmica, nos termos do art. 489, § 

3º,  do  CPC  (§  3º  A  decisão  judicial  deve  ser  interpretada  a  partir  da 
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio 
da  boa-fé),  e  das  regras  e princípios  que  conformam o  Direito  Material  e 
Processual do Trabalho, permite, a priori, extrair algumas conclusões.

Nos  termos  da  modulação  efetuada,  o  STF  dispôs  sobre  a 
preservação da coisa julgada, tanto em relação aos juros de mora como à 
correção  monetária  já  definidos  no  título  exequendo,  atendendo  a 
peculiaridade, para as situações não definidas no título, de que a taxa SELIC 
já incluiria juros e correção monetária.  Nesse sentido esclareceu o voto do 
Ministro  Dias  Toffoli,  que  acompanhou  a  proposta  do  Relator  Min.  Gilmar 
Mendes:

"A SELIC é considerada a taxa  básica  de juros da economia e é 
definida, pelo Comitê de Política Monetária -  COPOM, órgão integrante do 
Banco  Central,  com  fundamento  em  um  conjunto  de  variáveis,  como  as 
expectativas de inflação e os riscos associados à atividade econômica Refiro-
me, portanto, a uma taxa que engloba juros moratórios e correção monetária, 
razão pela qual a sua incidência  impede a aplicação de outros índices de 
atualização, sob pena de bis in iden".

Em sintonia com o art. 489, § 3º do CPC, atendendo os critérios de 
interpretação sistemática e o princípio da boa-fé, que sem dúvida pautaram a 
decisão do STF, pode-se concluir:

a)  a  coisa  julgada  encontra-se  preservada;  a  depender  do  título 
exequendo, pode abranger só juros, só correção monetária, ou ambos;

b)  verificada  a  hipótese  de  preclusão na fase de execução  (coisa 
julgada  formal),  da  mesma  forma  deve  ser  observada,  situação  que  foi 
abrangida pela decisão do STF na medida em que, contrario senso ao critério 
definido  para  a  fase  de  conhecimento  ("(ii)  os  processos  em  curso  que 
estejam  sobrestados  na  fase  de  conhecimento  (independentemente  de 
estarem  com  ou  sem  sentença,  inclusive  na  fase  recursal)  devem  ter 
aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob 
pena  de  alegação  futura  de  inexigibilidade  de  título  judicial  fundado  em 
interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 
535, §§ 5º e 7º, do CPC") o mesmo não se definiu para incidência retroativa 
na fase de execução;

c)  a  fixação  expressa  no  título  exequendo  de  juros  de  1%  (sem 
definição de índice de correção monetária), implica coisa julgada sobre eles, 
e, em conformidade com a decisão do STF, está atrelado a índice que não 
tenha em si integrado juros, como a SELIC (art. 489, § 3º, do CPC). Nessa 
hipótese,  interpreta-se  no  sentido  de  incidir  o  IPCA-e  para  a  fase  pré-
processual e, após, a TR. Aplica-se o mesmo raciocínio a situações em que os 
cálculos de liquidação adotam juros de 1%, sem impugnação oportuna pelas 
partes, havendo apenas insurgência de uma ou outra parte quanto ao índice 
de correção monetária aplicável;

d) a decisão do STF, ao aludir à "citação" como marco para aplicação 
do IPCA-e ou SELIC deve ser interpretada no contexto em que se insere a 
discussão, de forma sistêmica. Considerado o disposto no art. 240 do CPC (A 
citação  válida,  ainda  quando  ordenada  por  juízo  incompetente,  induz 
litispendência,  torna  litigiosa  a  coisa  e  constitui  em  mora  o  devedor, 
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil)", a ausência de despacho ordenatório de citação no 
Processo do Trabalho (art. Art. 841, da CLT), bem como disposição contida no 
art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, no sentido de incidir juros de mora a partir do 
ajuizamento da ação, considera-se que o início da fase processual a que se 
refere  a  decisão  daquela  Corte  ocorre,  no  Processo  do  Trabalho,  com  a 
propositura da ação, do que decorre direta e imediatamente a citação do réu;

e) havendo cálculos já elaborados com aplicação de juros de 1% (e 
sem discussão quanto a esse aspecto), observados os limites da pretensão 
recursal e a impossibilidade de eventual reforma em prejuízo, determina-se a 
aplicação do IPCA-E na fase pré-processual (anterior ao ajuizamento) e, após, 
a TR (mantida a apuração de juros); e

f)  observada  a  coisa  julgada  e  eventual  preclusão  para  discutir  a 
matéria na fase de execução, a análise do recurso, atendidos esses critérios, 
observará os limites da pretensão recursal e a impossibilidade de reforma em 
prejuízo.

Na situação  que  se  analisa,  no  título  executivo  ficou  definido,  em 
primeiro lugar, que devem incidir juros e correção monetária na forma da lei.

Por outro lado,  não ficou definido de forma expressa o índice de 
correção monetária e o percentual de juros a serem aplicados, o permite 
a análise e definição nesta fase de execução.

Verifica-se que nos cálculos de liquidação foi aplicada a TR para a 
correção monetária e computados juros de mora de 1% ao mês (fl. 17.906). 
Não houve controvérsia nesse ponto pelas partes, sendo vedada a reabertura 
de discussão a esse respeito, diante da preclusão (coisa julgada formal).

Como a matéria encontra-se superada pela coisa julgada formal no 
que se refere aos juros, é incabível adoção da taxa Selic. Com a aplicação 
inconteste dos juros de mora já ocorrida nos cálculos, afasta-se a aplicação 
da taxa Selic, que implicaria, inclusive, dupla incidência de juros.

Em situações  como a  que  se  analisa,  deve-se adotar  a  TR como 
índice de correção monetária em relação ao período processual. O Juízo de 
origem,  como  visto,  determinou  a  aplicação  do  IPCA-E  para  a  correção 
monetária a partir de 25/03/2015, o que deve ser reformado, portanto, para 
que seja observada a TR também nesse período ficando mantida a incidência 
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dos juros de mora na forma apurada diante da coisa julgada formal.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao agravo de petição do 

executado  para  determinar  a  adoção  da  TR  como índice  de  correção 
monetária também para o período a partir de 25/03/2015. 

Alega  a  parte  autora  que  tal  decisão  afronta  aos  paradigmas  de 
controle indicados, face a determinação equivocada dos índices de correção.

No ponto, assiste razão à parte reclamante.
A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 

58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – 
quanto  à atualização  dos créditos  decorrentes de  condenação judicial  e  à 
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – 
deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos 
índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações 
cíveis em geral,  quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao 
processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC  (art. 406 do 
Código Civil).

No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu 
os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de 
constitucionalidade  quanto  à  determinação  dos  índices  de  atualização 
monetária  aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de 
mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa 
SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de 
constitucionalidade paradigmáticas.

No mais, registro que trata-se de processo na fase executória, sem 
que houvesse, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos 
critérios  do índice de correção monetária  e  taxas de juros,  limitando-se,  a 
sentença condenatória, a definir  juros e correção monetária na forma da lei 
(doc. 8)

Assim,  considerado  o  teor  da  modulação  de  efeitos  da  decisão 
tomada  no  referido  precedente,  no  sentido  de  que  os  parâmetros  fixados 
neste  julgamento  aplicam-se  aos  processos,  ainda  que  transitados  em 
julgado,  em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa 
quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa 
ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a 
incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.

Nessas  circunstâncias,  em  que  o  Tribunal  de  origem  determinou 
critério  de  correção  monetária  diverso  aos  definidos  nos  paradigmas  de 
controle invocados, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, 
ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 

Diante  do  exposto,  com  base  no  art.  161,  parágrafo  único,  do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  JULGO PROCEDENTE o 
pedido  para  cassar  a  decisão  reclamada somente  quanto  aos  critérios  de 
correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a 
autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 
6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).

Nos  termos  do  art.  52,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  do 
Supremo Tribunal  Federal,  dispenso  a  remessa  dos autos à Procuradoria-
Geral da República

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECLAMAÇÃO 51.126 (645)
ORIGEM : 51126 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ALAGOAS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : MUNICIPIO DE BRANQUINHA
ADV.(A/S) : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (4801/AL) E 

OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : LEANDRO DE SOUZA SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se  de  reclamação  com  pedido  de  liminar  proposta  pelo 
Município de Branquinha/AL contra acórdão proferido pelo  Tribunal Regional 
do  Trabalho  da  19ª  Região  no  Processo  0000132-86.2021.5.19.0060,  que 
teria ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.

Na inicial, o Município narra o seguinte:
“[a] demanda  versa  sobre  reclamação  trabalhista  ajuizada  por 

Leandro de Souza silva em face do Município de Branquinha, por meio da 
qual requer indenização compensatória do FGTS de todo período que laborou 
para  o  Município,  ressarcimento  por  supostos  valores  descontados 
indevidamente  a  título  de  contribuições  previdenciárias,  condenação  em 
honorários sucumbenciais, além do benefício da justiça gratuita. 

Para tanto, o reclamante aduz que prestou serviço para o Município 
de Branquinha tendo sido admitido para o cargo de motorista em 31/03/2017 e 
dispensado em 31/12/2020, sem receber indenização do FGTS prevista no 
art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Assegura, ainda, que apesar do município reclamado ter descontado 
valores a título  de contribuição previdenciária,  jamais  houve  o  repasse  ao 
INSS, pleiteando a devolução desses valores supostamente recolhidos. 

Esta Edilidade apresentou contestação, suscitando, dentre outras, a 
preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, além de, no que 
se diz respeito ao mérito, requereu a improcedência dos pedidos autorais. 

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados 
pela reclamante, condenando o Município de Branquinha ao pagamento de 
R$ 12.719,13, referentes às parcelas deferidas (indenização dos depósitos do 
FGTS,  diferença  salarial  de  novembro/2020,  salário  integral  de 
dezembro/2020  e  devolução  da  contribuição  previdenciária).  Por  fim, 
condenou o município ao pagamento da verba honorária, em favor do patrono 
do autor, no importe de R$ 635,96. 

Posteriormente,  o  Município  de  Branquinha  apresentou  Recurso 
Ordinário, sendo que o TRT da 19ª Região julgou improcedente o recurso. 

Ocorre que, em desarmonia com a decisão desta Máxima Corte, o 
Tribunal  Regional  da  19ª  Região,  declarou  a  competência  da  Justiça  do 
Trabalho, nos seguintes termos:

[…]
Irresignado, o Município de Branquinha interpôs Recurso de Revista, 

sustentando para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho a incompetência 
daquela justiça especializada. 

Sem embargo do r.  decisum,  não cabe à Justiça Especializada do 
Trabalho decidir sobre a matéria proposta, pois esta é atribuição da Justiça 
Comum. Evidente que não sendo aquela competente a apreciar e julgar a 
demanda. É uma clara forma de burlar a decisão proferida na ADI 3.395.

Destarte, perante a essa recorrente afronta à norma constitucional e 
entendimento  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  conforme  assegurado  no 
acordão,  esta  merece  reforma  nos  termos  dos  fundamentos  abaixo 
consignados, especialmente no que tange a declaração de incompetência da 
Justiça do Trabalho. 

Consigna-se ainda que, após ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal 
já  teve  a  oportunidade  de  manifestar-se  sobre  o  tema,  confirmando  o 
entendimento outrora firmado, a exemplo das Reclamações Constitucionais nº 
16.100 e 15.759, abaixo transcritas.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).

Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do 
Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:

“[n]o caso em apreço, não obstante o autor tenha laborado para o 
Município  de  Branquinha/AL,  não  se  pode  olvidar  que  seus  contratos 
detinham o cunho jurídico-administrativo, isso porque todos foram regulados 
pela Lei Municipal nº 329/2010 (anexo), a qual dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição 
Federal e dá outras providências.

A incompetência  do Juízo Trabalhista para conhecer de demandas 
que versem sobre o regime eminentemente jurídico-administrativo,  como o 
presente no caso em deslinde (Processo 0000132-86.2021.5.19.0060), o qual 
está tramitando no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, decorre da 
existência de contrato firmado entre o Município Branquinha e o Sr. Leandro 
de Souza Silva, sem a realização de concurso público, para o ingresso na 
administração pública direta, por parte do Município ora reclamante, decorreu 
do  fato  de  ter  sido  realizada  uma  contratação  temporária  por  excepcional 
interesse público, regulada pela Lei Municipal nº 329/2010. 

É, pois, incompetente a Justiça Especializada do Trabalho para 
analisar e julgar o dissídio a ela submetido, por absoluto aviltamento à 
decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI nº 3.395.

A subsunção  fática  às  normas,  com  a  consequente  violação  da 
autoridade  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  configura-se  no  V. 
Acórdão preferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
19ª Região, nos autos do Processo nº 0000132- 86.2021.5.19.0060. 

Conclui-se que não mais subsiste qualquer dúvida que paire sobre a 
incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da presente demanda, 
tendo em vista que, pelo autor ser servidor público contratado sem o devido 
concurso público, mas regulado por Lei Municipal, não poderá a Justiça do 
Trabalho apreciar a demanda nem reconhecer de suas pretensões já que a 
mesma não possui a devida competência para julgar a causa. 

Além disso, diante do que preceitua o § 2º, do art. 102, CF/88,  as 
decisões  definitivas  de  mérito,  proferidas  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal,  nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade e  nas  ações 
declaratórias  de  constitucionalidade  produzirão  eficácia  contra  todos  e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à  administração  pública  direta  e  indireta,  nas  esferas  federal,  estadual  e 
municipal. 

Portanto,  desde  a  decisão  paradigma  proferida  na  ADI  3.395,  é 
defeso a todos os órgãos jurisdicionais, bem como à Administração Pública de 
qualquer um dos entes da federação, a aplicação de qualquer interpretação 
que atribua à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que tenham 
como natureza dirimir conflitos de cunho jurídico-administrativo.” (pág 16 do 
documento eletrônico 1 – grifos no original).

O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo 
e, ao final,  requer “seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho 
para julgar a causa” (pág. 20 do documento eletrônico 1).

É o relatório. Decido.
Inicialmente,  deixo  de  solicitar  informações  e de  enviar  o  feito  ao 

Procurador-Geral  da  República  por  entender  que  o  processo  já  está  em 
condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, 
ambos do RISTF). 

Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será 
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sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a 
autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de 
Súmula  Vinculante  e  de  decisão  desta  Corte  em controle  concentrado  de 
constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da 
Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa: 

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MUNICÍPIO  DE  BRANQUINHA. 
CONTRATO  NULO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  Não 
constando  nos  autos  qualquer  prova  da  contratação  obreira  sob  o  regime 
jurídico-administrativo  alegado  na  contestação,  nem  tampouco  de  que  a 
admissão se deu por concurso público, correta a sentença que declarou a 
nulidade contratual e condenou o demandado a pagar salário e FGTS não 
pagos, na forma da jurisprudência sumulada (Súmula 363 do TST). Recurso 
desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 3).

O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão 
que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E  TRABALHO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO  TRABALHO.  ART.114,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  EMENDA 
CONSTITUCIONAL  45/2004.  AUSÊNCIA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL.  EXPRESSÃO  ‘RELAÇÃO  DE  TRABALHO’.  INTERPRETAÇÃO 
CONFORME  À  CONSTITUIÇÃO.  EXCLUSÃO  DAS  AÇÕES  ENTRE  O 
PODER  PÚBLICO  E  SEUS  SERVIDORES.  PRECEDENTES.  MEDIDA 
CAUTELAR  CONFIRMADA.  AÇÃO  DIRETA  JULGADA  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. 

1.  O  processo  legislativo  para  edição  da  Emenda  Constitucional 
45/2004,  que  deu  nova  redação  ao  inciso  I  do  art.  114  da  Constituição 
Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.

2.  A  interpretação  adequadamente  constitucional  da  expressão 
‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, 
em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações 
judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”

Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 
114,  I,  da  Constituição  da  República,  não  abrange  as  causas  instauradas 
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária. 

A  propósito,  a  Segunda  Turma,  por  maioria,  deu  provimento  ao 
agravo  regimental  e  julgou  procedente  a  Reclamação  31.026/RO  para 
declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 

Destaco,  por  oportuno,  trechos do voto da Ministra  Cármen Lúcia, 
condutor do referido acórdão:

“Ministro  Fachin,  pedi  destaque  na  Lista  117,  de  2019,  de  Vossa 
Excelência,  na  qual  há  dois  processos  que  são  agravos  regimentais  em 
reclamação.

Vossa  Excelência  está  propondo  que  se  negue  provimento  aos 
agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido 
na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência 
conclui  no  sentido  de  que  a  apuração  da  competência  material  para  o 
julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós 
tínhamos  decidido,  em  Plenário,  pareceu-me  que  ainda  prevalecendo  por 
maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância 
de se ter uma entidade do poder público como demandada.

Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e 
dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).

No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o 
seguinte:

“Presidente,  entendo  assim  como  a  Senhora,  data  venia,  porque 
penso  que  estabelecemos,  no  Plenário,  que,  quando  o  vínculo  é 
administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da 
palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai  a  competência  da 
Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o 
contrato  seja  pela  CLT  ou  não.  Importante  é  a  natureza  do  vínculo”. 
(grifei).

Veja-se que,  ao julgar  situação similar  à  retratada nestes autos,  a 
Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido 
pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela 
circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não 
importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza 
do vínculo o que importa, de fato. 

 Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 48.398/AL, 
Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes;  Rcl  50.885/AL,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Rcl 
41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado 
pela relatora:

"O  vínculo  jurídico  estabelecido  entre  servidores  contratados  e  a 
Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na 
Justiça Trabalhista."

Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, 
do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência 
da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa 
dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do 
pedido liminar. 

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECLAMAÇÃO 51.127 (646)
ORIGEM : 51127 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ALAGOAS
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : MUNICIPIO DE BRANQUINHA
ADV.(A/S) : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (4801/AL) E 

OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO 
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  PROFERIDA  NA  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N.  3.395.   AUSÊNCIA DE  DOCUMENTOS A 
INSTRUÍREM A RECLAMAÇÃO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 

Relatório 
1.  Reclamação,  com requerimento  de  tutela  de  urgência,  ajuizada 

pelo Município de Branquinha/AL, em 15.12.2021, contra acórdão proferido 
pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região  no  Processo  n. 
0000137-90.2021.5.19.0260, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste 
Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3.395.

2. A inicial da presente reclamação veio desacompanhada de cópia 
do  acórdão  reclamado  e  dos  documentos  referentes  à  Reclamação 
Trabalhista  n.  0000137-90.2021.5.19.0260,  essenciais  à  compreensão  da 
controvérsia jurídica posta na ação. Também não se promoveu a juntada da 
procuração outorgada ao subscritor da petição.

3.  A  reclamação  deve  vir  instruída  com  os  documentos 
comprobatórios do alegado, nos termos do parágrafo único do art.  156 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do inc. VI do art. 319 do 
Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal, entretanto, tem admitido a abertura de prazo 
para emenda de petições iniciais irregulares, como disposto no art. 321 do 
Código de Processo Civil. 

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 10.294/MA, de minha relatoria, DJe 6.8.2010; MS n. 27.405-MC/DF, Relator 
o  Ministro  Celso  de  Mello,  DJ  5.8.2008;  MS  n.  26.384-MC/SP,  Relator  o 
Ministro Celso de Mello,  DJ 12.2.2007;  ACO n. 808/RR, Relator  o  Ministro 
Ayres  Britto,  DJ  28.9.2005;  Rcl  n.  3.314/SP,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda 
Pertence, DJ 16.5.2005; Rcl n. 2.732/PB, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 
DJ  20.9.2004;  e  Pet  n.  2.515/PR,  Relator  o  Ministro  Celso  de  Mello,  DJ 
18.12.2001. 

4. Pelo exposto, intime-se o reclamante para, no prazo máximo de 
quarenta  e oito  horas,  suprir  as  deficiências  apontadas,  sob pena de 
indeferimento da petição inicial (art. 321 do Código de Processo Civil).

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.130 (647)
ORIGEM : 51130 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECLTE.(S) : TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
ADV.(A/S) : ANDRE COELHO BOGGI (214981/RJ, 231359/SP)
RECLDO.(A/S) : RELATOR DO AIRR Nº 0010855-51.2015.5.01.0069 DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : FERNANDO DIMETRI DE OLIVEIRA AMARAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO: Trata-se  de  reclamação  constitucional,  com  pedido  de 
liminar, ajuizada por TRANS TRUCK LOG TRANSPORTE LTDA, em face de 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do Processo 
0010855-51.2015.5.01.0069,  por  suposto  descumprimento  do  entendimento 
firmado na ADC 48/DF.

Em suas razões, a empresa aduz que a parte  beneficiária  ajuizou 
reclamação trabalhista postulando o reconhecimento de vínculo empregatício. 
Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se 
tratar de relação comercial prevista na Lei 11.442/2007.

Alega assim a incompetência da justiça trabalhista para processar e 
julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, 
assentada no julgamento da ADC 48.

Nesses termos, assevera que “o ora reclamado preencheu todos os  
requisitos  da  Lei  11.442/2007,  de  forma  que  resta  evidente  que  inexiste  
relação de emprego no caso em tela, de forma que a Justiça do Trabalho não 
possui competência para julgá-lo”. (eDOC 1, p. 7)

Sustenta ainda  que cabe  à Justiça  Comum a  análise e discussão 
acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.

Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do 
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ato  decisório  reclamado  e,  ao  final,  sua  cassação,  reconhecendo-se  a 
competência da justiça comum.

É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e 

regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  cabimento  para 
preservar  a  competência  do  tribunal  ou  garantir  a  autoridade  das  suas 
decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie 
súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

No  caso,  a  parte  reclamante  sustenta  a  incompetência  da  Justiça 
especializada  para  processar  e  julgar  o  Processo 
0010855-51.2015.5.01.0069, em razão do decidido por esta Corte nos autos 
da ADC 48.

No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão 
Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou 
procedente  a  ação  a  fim  de  reconhecer  a  constitucionalidade  da  Lei 
11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:

“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação 
Direta  de  Inconstitucionalidade.  Transporte  rodoviário  de  cargas.  Lei 
11.442/2007,  que  previu  a  terceirização  da  atividade-fim.  Vínculo 
meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei 
nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos 
de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; 
(ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; 
e  (iii)  afastou a configuração de vínculo  de emprego nessa hipótese.  2.  É 
legítima  a  terceirização  das  atividades-fim  de  uma  empresa.  Como  já  foi 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única 
forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre 
iniciativa  garante  aos  agentes  econômicos  liberdade  para  eleger  suas 
estratégias  empresariais  dentro  do  marco  vigente  (CF/1988,  art.  170).  A 
proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação 
remunerada  de  serviços  configure  relação  de  emprego  (CF/1988,  art.  7º). 
Precedente:  ADPF  524,  Rel.  Min.  Luís  Roberto  Barroso.  3.  Não  há 
inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência 
do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 
18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de 
relação  de  trabalho,  mas  de  relação  comercial.  4.  Procedência  da  ação 
declaratória  da  constitucionalidade  e  improcedência  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade. Tese: 1  A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez 
que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 
O prazo  prescricional  estabelecido no  art.  18 da Lei  11.442/2007  é válido 
porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de 
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3  Uma vez 
preenchidos  os  requisitos  dispostos  na  Lei  nº  11.442/2007,  estará 
configurada  a  relação  comercial  de  natureza  civil  e  afastada  a 
configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)

Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a 
opção  legislativa  de  afastar  a  configuração  de  vínculo  de  emprego  nas 
relações  dos  trabalhadores  autônomos  de  cargas  violaria  as  normas 
constitucionais protetivas da relação de trabalho. 

Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção 
política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma 
que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará 
configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de 
vínculo trabalhista.

No  caso  concreto,  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  1ª  Região 
proferiu decisão no seguinte sentido:

“O recorrente sustenta, em síntese, que as provas constantes dos 
autos  demonstram  que  a  atividade  empregatícia  se  consolidou  de 
conformidade com os artigos 2º e 3º da CLT. Ressalta que não há negativa de 
prestação de serviço, a atividade de motorista era de fundamental importância 
para o negócio jurídico e sobrevivência financeira empresarial, visto o contrato 
de  prestadora  de  serviços  de  transportas  e  entregas  das  mercadorias 
compradas pelos clientes.

A  decisão  de  origem  julgou  improcedente  o  pedido  de 
reconhecimento do vínculo empregatício, (...)

(...)
A sentença merece reforma.
O reclamante pretende o reconhecimento do liame de emprego, com 

o pagamento das verbas contratuais e resilitórias, alegando em sua inicial que 
foi admitido aos 15.08.2012 para exercer a função de motorista e sua CTPS 
não foi assinada, percebendo em média a remuneração R$ 8.000,00, sob a 
forma de salário mensal, tendo sua dispensa sem justa causa ocorrida aos 
30.03.2015.

Em sua defesa (ID. cff13a2) a ré afirma que celebrou com o autor, 
em  meados  de  2012,  contrato  verbal  de  prestação  de  serviços  de 
transportador  autônomo,  nos  moldes  da  Lei  nº  11.442/07,  com  seu 
próprio  veículo  e  pagamento  por  transporte.  Assevera  que  inexistia 
qualquer tipo de habitualidade,  pessoalidade, subordinação ou salário 
fixo.

(...)
Incontroversas a prestação onerosa de serviços do reclamante para a 

reclamada desde meados de 2012, na medida em que afirmada pela própria 

em  contestação  e  confessadas  pelo  preposto,  resta  demonstrada  a 
pessoalidade,  já  que  essa  consiste  na  repetição  de  serviços  do  mesmo 
empregado para o mesmo tomador, seja de forma contínua (todos os dias) ou 
intermitente (alguns dias da semana, quinzena ou mês, mas durante longo 
período).

A subordinação também se verifica no caso concreto, na medida em 
que o preposto da ré disse "que a empresa era quem elaborava o romaneio,  
documento que reúne todas as entregas a serem feitas pelo motorista em um  
determinado dia; que era empresa também quem selecionava as áreas e as  
entregas que deveriam ser feitas na determinada área  " e a testemunha da 
reclamada afirmou "que o motorista tinha que ter um meio de contato durante 
a jornada."

A habitualidade ou não eventualidade mencionada no artigo 3º,  da 
CLT,  está  relacionada  ao  empregador,  isto  é,  à  necessidade  permanente 
(contínua ou intermitente) da natureza do serviço prestado pelo trabalhador ao 
tomador e está presente.

(...)
Tendo  o  reclamante  prestado  serviços  de  forma  pessoal,  não 

eventual, onerosa, subordinada, com os riscos do negócio correndo por conta 
da reclamada, o vínculo de emprego é mera consequência legal, e, por isso, 
afasta-se  a  incidência  da  Lei  nº  11.442/07,  razão  pela  qual  deve  ser 
reformada a sentença recorrida”. (eDOC 9, pp. 86-93) (grifei)

Assim, numa análise preliminar,  parece-me que o Juízo reclamado 
afrontou  decisão  desta  Corte  que  afastou  a  configuração  de  vínculo  de 
emprego  nas  relações  dos  trabalhadores  autônomos  de  cargas,  relações 
essas de natureza civil que não se compreendem na competência da Justiça 
do Trabalho.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA 

RECLAMAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  QUE  DECIDIDO  NA  ADC  48. 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA  JULGAR  CAUSA 
ENVOLVENDO  RELAÇÃO  JURÍDICA  COMERCIAL.  AGRAVO  INTERNO 
PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso 
consignou  em  seu  voto  que  a  Lei  11.442/2007,  ‘disciplina,  entre  outras 
questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do  
setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte 
Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. 
As  relações  envolvendo  a  incidência  da  Lei  11.442/2007  possuem 
natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela 
justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão 
alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos 
arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. 
Rosa Weber, Relator(a) p/  Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 3.3.2021) (Grifei)

Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. 
Min.  Roberto  Barroso,  DJe  2.3.2021;  Rcl  46.069,  Rel.  Min.  Alexandre  de 
Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021

Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da 
controvérsia  por  ocasião  do  julgamento  do  mérito,  presentes  os 
pressupostos de    periculum in mora    e   fumus boni iuris  , defiro o pedido   
de  liminar,  para  determinar  a  suspensão  do  Processo 
0010855-51.2015.5.01.0069, até a decisão final da presente reclamação. 

Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço 

da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de 
extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).

Sem  prejuízo,  abra-se  vista  dos  autos  à  Procuradoria-Geral  da 
República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.137 (648)
ORIGEM : 51137 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : MARCELO GONCALVES DOS SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE SUZANO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DESPACHO
1.  Reclamação,  com requerimento de  medida  liminar,  ajuizada  em 

14.12.2021  por  Marcelo  Gonçalves  dos  Santos  contra  ato  do  juízo  da 
Segunda  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Suzano/SP,  pelo  qual  teria  sido 
contrariada  a  decisão  deste  Supremo Tribunal  proferida  no  julgamento  da 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=51137&codigoClasse=406


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 227  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
2. O reclamante  alega  ter  sido  preso  em flagrante  “no dia  10  de 

dezembro último, após operação chefiada pelo GAECO, em colaboração com 
a Polícia Civil. Entretanto, até a presente data, não foi submetido a audiência  
de custódia.

Não foi explicitado em qualquer momento o motivo pelo qual deixou-
se  de  se  apresentar  a  pessoa  custodiada  perante  a  autoridade  judicial.  
Apenas  deu-se  andamento  ao  feito,  sendo  distribuído  a  uma  das  Varas  
Criminais de Suzano, mesmo estando o acusado preso.

Requisitou-se exame cautelar, mas ainda não foi juntado aos autos o  
laudo.

Nesta data, abriu-se vista à Defensoria Pública para que se manifeste 
acerca do pedido do Ministério Público de prisão do custodiado.

Ignorando  a  determinação  da  ADPF  347,  que  impôs  a  
obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em até 24h a toda 
pessoa presa, a d. Magistrada não imediatamente relaxou a prisão, ignorando  
a decisão desta Corte e, atualmente, o disposto no art. 3º-B, §1º, c.c. o art.  
306, §1º, ambos do Código de Processo Penal”.

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) que a presente Reclamação, de início, seja distribuída ao relator  

da ADPF 347, por prevenção, em razão do disposto no artigo 988, §3º, do  
CPC.

b) a concessão da tutela de urgência, na modalidade inaudita altera 
pars, para que suspenda os efeitos das decisões impugnadas, em razão de  
evidente perigo de dano irreparável, nos conformes do artigo 989, inciso II, do  
CPC, e, consequentemente, determine a liberdade ao Reclamante.

c)  a  intimação  das  autoridades  Reclamadas  para  que  prestem 
informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do 
CPC.

d) a intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se, no  
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 991, caput, do CPC.

e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que casse  
as decisões impugnadas, conforme disposto no artigo 992, caput, do CPC, a 
fim de garantir a autoridade da decisão (HC nº 357.288-SP) emanada por este 
C. STJ e, descumprida pelos Reclamados. E, nos conformes do artigo 993,  
caput,  do  CPC,  que  o  Presidente  deste  C.  STJ  determine  o  imediato 
cumprimento da decisão”.

3. Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo 
Tribunal, para deliberação quanto à arguição de prevenção apresentada 
no item a do pedido constante da inicial desta reclamação.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

RECLAMAÇÃO 51.138 (649)
ORIGEM : 00667055620211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECLTE.(S) : ASSOCIACAO CIDADE PARA TODOS
ADV.(A/S) : ARTHUR FERREIRA JUNQUEIRA ALVES DE SOUZA 

(390991/SP) E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO

DECISÃO
Trata-se  de  Reclamação,  com  pedido  de  liminar,  ajuizada  pela 

Associação Cidade para Todos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara 
da  Fazenda  Pública  do  São  Bernardo  do  Campo/SP  (Processo 
1007987-95.2021.8.26.0564),  tendo por base violação ao decidido por esta 
CORTE na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 

Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de 
direito (doc. 1, fls. 3/8):

A Associação Amigos da Luta dos Sem Teto, antiga denominação da 
agora conhecida como Associação Cidade Para Todos - reclamante -, propôs 
Ação  Civil  Pública  nº  1007987-95.2021.8.26.0564  contra  a  Prefeitura 
Municipal de São Bernardo do Campo (DOC.4). 

Em síntese, a reclamante alegou que, em 01 de abril  de 2021, 18 
famílias moradoras do bairro Jardim Silvina, no município de São Bernardo do 
Campo, foram surpreendidas com notificações da Prefeitura para demolição 
de suas moradias no prazo de 5 dias. 

A  Notificação  constante  em  anexo,  corroborada  pelas  imagens 
acostadas, aponta que na área em questão existem dezenas de famílias em 
situação  de  evidente  vulnerabilidade  socioeconômica,  entre  elas  crianças, 
pessoas idosas, gestantes e de grupos de maior risco para a gravidade da 
covid-19 (DOC.5) 

Os moradores vivem no local há aproximadamente dois anos e não 
possuem qualquer alternativa habitacional, fato corroborado por diligência do 
Conselho Tutelar do Municipio no local (DOC.6). 

Conforme cópias das Notificações do Departamento de Controle de 
Contenção  de  Ocupações  Irregulares  da  Secretaria  de  Habitação  de  São 
Bernardo  do  Campo  por  denúncia  da  Guarda  Civil  Metropolitana,  todas 
datadas de 01 de abril  de 2021,  o  Município de São Bernardo do Campo 
concedeu prazo de 5 (cinco) dias para que as famílias efetivem a demolição 
de  suas  moradias,  sem  qualquer  justificativa  e  sem  o  oferecimento  de 
oportunidade  de  contraditório  e  ampla  defesa  em  eventual  processo 
administrativo  (DOC.5).  A  seguir,  uma  das  notificações  recebidas  pelos 
moradores: 

(...)
Em 04/04/2021 a reclamante propôs a Ação Coletiva de origem com 

pedido liminar para suspensão da ordem de demolição por parte do município 
(DOC.1), bem como para determinar que o Município apresente nos autos o 
processo administrativo que ensejou as notificações de demolição, em razão 
do desrespeito ao devido processo legal,  contraditório  e ampla defesa.  Na 
notificação apresentada , repise-se, não há qualquer tipo de motivação para 
execução de remoção contra as famílias. Invocou-se, ainda, entre outros, a 
Resolução n º90/2021 do CNJ, quando ela dispõe acerca da necessidade da 
adoção de medidas para que se evite a ocorrência de despejos durante a 
pandemia. 

(…)
O  d.  Juízo  de  origem,  sem  analisar  as  motivações  da  ordem 

administrativa de remoção e as considerações apresentadas pelo Ministério 
Público, dilatou o prazo de demolição para apenas 30 dias, conforme segue 
(DOC.3): 

(…)
Corroborando com as alegações da Reclamante, após a prolação da 

decisão  acima,  o  conselho  tutelar  encaminhou  ao  d.  Juízo  a quo  o  ofício 
anexo (DOC. 6 - fls. 54/57 dos autos de origem) afirmando que as famílias 
ocupam  o  local  (incluindo,  pelo  menos  12  crianças  e  uma  gestante, 
qualificadas no documento) há mais de dois anos, com rede de água oficial e 
hidrômetros,  não  se  tratando  de  ocupação  nova,  bem  como  apontando  a 
necessidade  de  realização  de  estudo  social  das  famílias  a  serem 
desabrigadas e o encaminhamento para a concessão de auxílio aluguel, o que 
até o momento não foi feito pela Prefeitura: 

(…)
Irresignada,  a  Reclamante  interpôs  Agravo  de  Instrumento  nº 

2079176-62.2021.8.26.0000  perante  a  11ª  Câmara  de  Direito  Público  do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC.7) no dia 12/04/2021. 

No dia 15/04/2021, o nobre Desembargador Relator da 11ª Câmara 
de Direito Público, Marcelo Theodósio, suspendeu a eficácia da liminar que 
havia  sido  concedida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de  São 
Bernardo  do  Campo.  Na  decisão,  o  Relator  destacou  a  existência  da 
Recomendação nº 90/2021 do CNJ como fundamento decisório (DOC.8). 

Em 10/11/2021, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública, a Defensoria 
Pública alerta o Juízo acerca da ilegalidade da decisão de remoção, face à Lei 
14.216/2021 e ao disposto na ADPF 828/MC (DOC.9). 

Entretanto, em decisão recentíssima, constante de acórdão publicado 
em 15/12/2021, a 11ª Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento 
interposto pela Reclamante (DOC.10). No corpo, afirmou-se que: 

Por fim, a r. decisão agravada às fls. 50/51 proferida pela eminente 
magistrada doutora Ida Inês Del Cid, merece prevalecer in totum por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. A matéria de fundo do agravo encerra-se 
nos limites processuais ora apreciados. Ante o exposto, nego provimento ao 
recurso  de  agravo  de  instrumento  da  autora,  destarte,  mantendo-se  a  r. 
decisão agravada tal como lançada 

Vê-se  que  a  decisão  Reclamada  -  cuja  eficácia  agora  retornou  - 
encontra-se  em flagrante  contradição  ao  disposto  à  Lei  14.216/2021  e  às 
complementações que lhe confere a ADPF 828/MC. Sim, porque trata-se de 
ocupação  ocorrida  antes  de  31/03/2021,  conforme  reconhece  o  Conselho 
Tutelar de São Bernardo do Campo (DOC.6). E, de acordo com o estabelecido 
pela leitura combinada dos artigos 2º e 7º, inciso I, dessa Lei Federal, deve-se 
considerar  como suspensas,  para  todas  as  ocupações  ocorridas  antes  de 
31/03/2021, todas as remoções - judiciais ou não - no território nacional até o 
dia 31 de dezembro de 2021. 

Ao final, requer seja concedida medida liminar, a ser confirmada em 
posterior juízo de mérito, para determinar a suspensão da decisão reclamada,  
com o impedimento de que a Prefeitura de São Bernardo do Campo adote 
toda e qualquer medida que possa conduzir à remoção e demolição sumárias  
das  casas  e  das  18  famílias  residentes  no  bairro  Jd.  Silvina;  tal  decisão  
desrespeita  os  parâmetros  estabelecidos  pela  ADPF 828/MC  naquilo  que  
expande,  modifica e estende a eficácia  da Lei  14.216:  a ocupação do Jd.  
Silvina  é  anterior  a  31/03/2021  e,  ainda,  não  há  qualquer  alternativa  que  
garanta o direito à moradia adequada aos ocupantes.

É o relatório. Decido.
A  respeito  do  cabimento  de  Reclamação  para  o  SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
Art.  102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,  precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;
Art.  103-A.  O  Supremo  Tribunal  Federal  poderá,  de  ofício  ou  por 
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provocação,  mediante  decisão  de  dois  terços  dos  seus  membros,  após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;

(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável  ou que  indevidamente a aplicar,  caberá reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se 
as  hipóteses  de  cabimento  da  Reclamação,  passando  a  ser  possível  a 
utilização do instituto nas seguintes hipóteses:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para:

I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de 
constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção 
de competência.

Inicialmente, registre-se que a presente ação foi  protocolada nesta 
CORTE em 15/12/2021. Na origem, o processo aguarda o cumprimento da 
medida de desocupação determinada pelo Poder Público. Assim, não incide, 
ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que 
assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 
(“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial  
que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 

O parâmetro de confronto apontado é a medida cautelar concedida 
nos  autos  da  ADPF  828  (Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO).  Nos  referidos 
autos, em 3/6/2021, o Ministro Relator deferiu medida cautelar nos seguintes 
termos: 

61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo 

prazo  de  6  (seis)  meses,  a  contar  da  presente  decisão,  medidas 
administrativas  ou  judiciais  que  resultem  em  despejos,  desocupações, 
remoções  forçadas  ou  reintegrações  de  posse  de  natureza  coletiva  em 
imóveis  que  sirvam  de  moradia  ou  que  representem  área  produtiva  pelo 
trabalho  individual  ou  familiar  de  populações  vulneráveis,  nos  casos  de 
ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do 
estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às 
ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido 
acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público 
poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam 
levadas  para  abrigos  públicos  ou  que  de  outra  forma se  assegure  a elas 
moradia adequada; e

iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) 
meses,  a  contar  da  presente  decisão,  a  possibilidade  de  concessão  de 
despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da 
Lei  nº 8.425/1991),  nos casos de locações residenciais em que o locatário 
seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta 
de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.

62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar 
as seguintes hipóteses:

i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos,  inundações  ou  processos  correlatos,  mesmo  que  sejam 
anteriores ao  estado  de calamidade  pública,  nas  quais  a  remoção poderá 
acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;

ii)  situações  em  que  a  desocupação  se  mostre  absolutamente 
necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos 
habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve 
ser  assegurada  a  realocação  de  pessoas  vulneráveis  que  não  estejam 
envolvidas na prática dos delitos;

iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
iv)  posições  jurídicas que tenham por  fundamento leis  locais  mais 

favoráveis  à  tutela  do  direito  à  moradia,  desde  que  compatíveis  com  a 
Constituição,  e  decisões  judiciais  anteriores  que  confiram  maior  grau  de 
proteção  a  grupos  vulneráveis  específicos,  casos  em  que  a  medida  mais 
protetiva prevalece sobre a presente decisão. 

Posteriormente,  ao  apreciar  pedido  de  medida  cautelar  incidental 
formulado pelo autor da referida ADPF, o Ministro ROBERTO BARROSO, em 
1º/12/2021, proferiu a seguinte decisão:

(...)
29.  Passo  a  expor  os  motivos  pelos  quais  a  decisão  é  proferida 

nesses termos.
II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar 

ainda estão presentes.
30.  Em  primeiro  lugar,  registro  que  os  fundamentos  que 

justificaram  a  concessão  da  medida  cautelar  deferida  em  03.06.2021 

seguem  presentes.  A  pandemia  da  Covid-19  ainda  não  acabou  e  as 
populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular, o que 
justifica a extensão do prazo de suspensão de despejos e desocupações por 
ao menos mais três meses, a contar da data fixada na Lei nº 14.216/2021 – 
i.e. até 31.03.2022 –, quando então será possível reavaliar o cenário.

31.  Com  relação  aos  fundamentos  de  fato,  quando  a  decisão  foi 
proferida, cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) famílias se encontravam 
ameaçadas de remoção. De lá para cá esse número quase que dobrou: de 
acordo com dados da Campanha Despejo Zero,  em outubro de 2021, são 
123.000 (cento e vinte e três mil) famílias nessa situação (Doc. 584, p. 4).

32.  Além  disso,  as  três  premissas  de  que  partiu  aquela  decisão 
também permanecem as mesmas. São elas: (i) no contexto da pandemia da 
COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização 
do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença; (ii) 
a atuação estatal deve ser orientada no sentido de prover atenção especial a 
pessoas em situação de vulnerabilidade e (iii) diante da crise sanitária, deve-
se  conferir  absoluta  prioridade  a  evitar  o  incremento  do  número  de 
desabrigados.

33. Com relação aos fundamentos jurídicos, o fumus boni iuris e o 
periculum  in  mora  seguem  presentes.  A  verossimilhança  do  direito  está 
caracterizada  pela  lesão  e  ameaça  de  lesão  dos  direitos  fundamentais  à 
saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º 
e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia 
está  diretamente  relacionado  à  proteção  da  saúde,  tendo  em vista  que  a 
habitação  é  essencial  para  o  isolamento  social,  principal  mecanismo  de 
contenção  do  vírus.  Diante  dessa  situação  excepcional,  os  direitos  de 
propriedade,  possessórios  e  fundiários  precisam  ser  ponderados  com  a 
proteção  da  vida  e  da  saúde  das  populações  vulneráveis.  Saliento,  a 
propósito, que essa ponderação constitucional que justificou a concessão da 
cautelar foi chancelada pelo Congresso Nacional na Lei nº 14.216/2021.

34. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) 
a  existência  de  123.000  (cento  e  vinte  e  três  mil)  famílias  ameaçadas  de 
despejo no país e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas 
apontadas  anteriormente,  que  devem  aumentar  ainda  mais  o  número  de 
desabrigados.

II.2. Observância dos parâmetros da Lei nº 14.216/2021.
35.  Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei nº 

14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da 
medida  cautelar  anteriormente  deferida.  Tanto  por  uma  postura  de 
deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações 
vulneráveis  em  diversos  aspectos  (exceto  com  relação  à  permissão  de 
desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). 
No caso, a Lei  nº 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão 
temporária  de  despejos  durante  a  pandemia  e  cabe  ao  Poder  Judiciário 
observá-los.

II.3. Extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 aos imóveis situados 
em áreas rurais.

36.  Em terceiro lugar, estendo os efeitos da Lei nº 14.216/2021 
aos  imóveis  situados  em  áreas  rurais.  Nesse  ponto,  ao  suspender 
desocupações e despejos em imóvel “exclusivamente urbano”, a lei realizou 
uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e 
no campo. Trata-se, portanto, de uma avaliação a respeito da compatibilidade 
da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de 
critério de proteção insuficiente.

37.  Verifica-se  a  violação  ao  princípio  da  proporcionalidade,  que 
comporta, além de uma vertente de proibição do excesso, a qual paralisa a 
eficácia de restrições irrazoáveis a direitos fundamentais, uma dimensão de 
vedação  à  proteção  insuficiente.  De  acordo  com  essa  ideia,  as  normas 
jurídicas  que  deixem de  estabelecer  patamares  adequados  de  proteção  a 
valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais casos, o poder 
público  descumpre  o  dever  de  adotar  as  ações  necessárias  à  defesa  de 
valores  de  estatura  constitucional,  justificando-se,  portanto,  a  atuação 
corretiva do Supremo Tribunal Federal.

38. Com efeito, não há justificativa razoável para se proteger pessoas 
em situação  de  vulnerabilidade  nas  cidades  e  não  no  campo,  ainda  mais 
quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei nº 
14.216/2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional  e protege de 
forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser 
corrigida na via judicial. 

II.4. Apelo ao legislador: extensão do prazo da Lei nº 14.216/2021.
39.  Em quarto lugar,  realizo  apelo ao  legislador,  a  fim de que 

delibere a respeito da extensão do termo final do prazo previsto para o 
dia 31.12.2021 pela Lei nº 14.216/2021. Nos termos de seu art. 1º “esta Lei 
estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública 
de  Importância  Nacional  (Espin)  decorrente  da  infecção  humana  pelo 
coronavírus SARS-CoV-2”. O fato é que a emergência em saúde pública de 
decorrente da pandemia ainda não terminou, o que justifica a extensão do 
prazo de suspensão dos despejos.

40. Com efeito, é difícil prever de antemão até quando perdurará a 
crise sanitária. Passados seis meses desde a concessão da medida cautelar, 
o fato é que a pandemia ainda está em curso. Por isso, tendo o Congresso 
Nacional  deliberado  a  respeito  da  matéria,  o  ideal  é  que  os  próprios 
parlamentares voltem a se debruçar sobre o tema e decidam a respeito da 
extensão do prazo previsto originalmente na lei. II.5. Extensão dos efeitos da 
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Lei nº 14.216/2021 até 31.03.2022.
41. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso 

Nacional até o início do recesso parlamentar, concedo desde logo a medida 
cautelar  incidental,  a  fim  de  que  a  suspensão  determinada  na  Lei  nº 
14.216/2021 siga vigente até ao menos 31.03.2022, com a extensão dos seus 
efeitos também para as áreas rurais. 

42. Diante do cenário atual,  é possível  prever  com algum grau de 
certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro 
meses, motivo pelo qual entendo que este é um prazo mínimo durante o qual, 
em  atenção  ao  princípio  da  precaução,  se  recomenda  a  manutenção  da 
suspensão.

43. Observo, com relação a esse ponto, que a extensão do prazo 
legal não significa, propriamente, a substituição da escolha legislativa. A rigor, 
a cautelar e a lei convergem: ambas fixaram prazos de suspensão temporária 
de despejos e desocupações no contexto da pandemia. Em outubro de 2021, 
quando a lei foi editada, aprovou-se a suspensão por aproximadamente três 
meses,  até  o  final  de  dezembro  deste  ano.  Com  a  chegada  do  mês  de 
dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto 
internacional – notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de 
uma nova  variante  na  África  –  recomenda especial  cautela  por  parte  das 
autoridades públicas.

44.  Por  isso,  tendo  em  vista  a  proximidade  do  recesso 
parlamentar, asseguro desde já a extensão dos na Lei nº 14.216/2021 ao 
menos até 31.03.2022. 

III. CONCLUSÃO.
45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida 

cautelar incidental, nos seguintes termos:
(i)  Determino  a  extensão,  para  as  áreas  rurais,  da  suspensão 

temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos 
na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022.

(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos 
prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o 
cenário atual da pandemia;

(iii)  Caso  não  haja  prorrogação  até  o  período  de  recesso  do 
Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os 
direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, 
sigam vigentes até 31 de março de 2022. 

Observe-se  o  que  decidido,  inicialmente,  na  cautelar  deferida  em 
3/6/2021 na ADPF 828: (a) suspende pelo prazo de 6 (seis) meses medidas 
judiciais  que  resultem em despejos,  desocupações,  remoções  forçadas  ou 
reintegrações  de  posse  de  natureza  coletiva  em  imóveis  que  sirvam  de 
moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar 
de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março 
de  2020;  (b)  permite  a  atuação  do  Poder  Público  a  fim  de  evitar  a 
consolidação de ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março 
de 2020 que sirvam de moradia para populações vulneráveis, desde que as 
pessoas  sejam  levadas  para  abrigos  públicos  ou  que  de  outra  forma  se 
assegure  a  elas  moradia  adequada;  c)  não  impede  que  o  Poder  Público 
proceda  a  medidas  de  desocupação,  nos  seguintes  casos:  i)  ocupações 
situadas  em  áreas  de  risco,  suscetíveis  à  ocorrência  de  deslizamentos, 
inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado 
de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os 
termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017; ii) situações em que a 
desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime 
organizado,  nas  quais  deve  ser  assegurada  a  realocação  de  pessoas 
vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) desintrusão 
de invasores em terras indígenas;  e iv) posições jurídicas que tenham por 
fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde 
que  compatíveis  com  a  Constituição,  e  decisões  judiciais  anteriores  que 
confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em 
que a medida mais protetiva prevalece.

Posteriormente, como visto acima, o Ministro ROBERTO BARROSO 
deferiu  parcialmente  pedido  de  medida  cautelar  incidental  na  ADPF  828 
afirmando que, diante  da  edição  da  Lei  nº  14.2016/2021,  os parâmetros 
legais  devem  prevalecer  sobre  os  termos  da  medida  cautelar  
anteriormente deferida. Tal medida cautelar incidental foi referendada pelo 
Plenário desta CORTE  em 9/12/2021 (pendente de publicação). 

Assim, cumpre ter presente, no que interessa à presente demanda, 
os termos em que redigida a Lei 14.216/2021:

Art. 2º  Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos 
de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados 
ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o 
seu  término,  que  imponham  a  desocupação  ou  a  remoção  forçada 
coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano,  que sirva de 
moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos 
seguintes casos, entre outros:

I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza 
possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;

II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;
III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;
IV - medida extrajudicial;
V  –  despejo  administrativo  em  locação  e  arrendamento  em 

assentamentos;
VI – autotutela da posse.
§ 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data 

anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano 
após o seu término.

§ 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão 
adotadas  medidas  preparatórias  ou  negociações  com  o  fim  de  efetivar 
eventual  remoção,  e  a  autoridade  administrativa  ou judicial  deverá  manter 
sobrestados os processos em curso.

§ 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste 
artigo,  o  Poder  Judiciário  deverá  realizar  audiência  de  mediação  entre  as 
partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos 
processos  de  despejo,  de  remoção  forçada  e  de  reintegração  de  posse 
coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em 
litígio.

Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a 
retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida 
de  forma  coletiva  e  contra  a  sua  vontade,  de  casas  ou  terras  que 
ocupam,  sem  que  estejam  disponíveis  ou  acessíveis  as  formas 
adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:

I  -  garantia  de  habitação,  sem  nova  ameaça  de  remoção, 
viabilizando o cumprimento do isolamento social;

II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, 
de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;

III  -  proteção  contra  intempéries  climáticas  ou  contra  outras 
ameaças à saúde e à vida;

IV  -  acesso  aos  meios  habituais  de  subsistência,  inclusive 
acesso a terra,  a  seus frutos,  a  infraestrutura,  a  fontes de renda e a 
trabalho;

V  -  privacidade,  segurança  e  proteção  contra  a  violência  à 
pessoa e contra o dano ao seu patrimônio.

(...)
Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:
I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 

2021;
II – não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da 

publicação desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Conforme informações constantes dos autos (doc. 10, fl. 2), a medida 

de  desocupação  determinada  pelo  Poder  Público  incidiu  sobre  ocupação 
estabelecida ao menos desde  1º/8/2019, portanto, em  momento anterior a 
31/3/2021,  marco  temporal  fixado  pela  Lei  14.216/2021  como  momento  a 
partir do qual não se aplicaria a novel medida de suspensão de desocupações 
ou remoções forçadas coletivas (Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º  
e 3º desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de  
2021). 

Assim,  tendo  a  ocupação  em  questão  ocorrido  anteriormente  a 
31/3/2021,  as  medidas  determinadas  pela  Lei  14.216/2021  se  aplicam  ao 
caso, bem como a medida cautelar incidental deferida na ADPF 828.

Seja como for, na ADPF 828 MC, quanto às ”ocupações anteriores à 
pandemia”,  ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar as  “ocupações 
situadas  em  áreas  de  risco,  suscetíveis  à  ocorrência  de  deslizamentos,  
inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado 
de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados 
os termos  do  art.  3º-B  da  Lei  federal  nº  12.340/2010”, justamente o caso 
destes autos. 

Com  efeito,  há  que  se  ter  em  perspectiva  que  as  disposições 
constantes da Lei 14.216/2021 devem ser interpretadas em conjunto com o 
que disposto na Lei 12.340/2010, a qual, em seu art. 3º-B, assim dispõe:

Art.  3º-B.  Verificada  a  existência  de  ocupações  em  áreas 
suscetíveis  à  ocorrência  de  deslizamentos  de  grande  impacto, 
inundações  bruscas  ou  processos  geológicos  ou  hidrológicos 
correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre 
as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança  e, 
quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos 
ocupantes em local seguro.

§ 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia 
observância dos seguintes procedimentos:

I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que 
demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou 
de terceiros; 

II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do 
laudo  técnico  e,  quando for  o  caso,  de  informações  sobre  as  alternativas 
oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia

§ 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas 
medidas que impeçam a reocupação da área.

§  3º  Aqueles  que  tiverem  suas  moradias  removidas  deverão  ser 
abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de 
atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos 
programas públicos de habitação de interesse social.

Inicialmente,  destaco  os  fundamentos  da  decisão  impugnada,  que 
bem esclarecem a controvérsia (doc. 11):

Trata-se de ação civil coletiva , onde a autora, alega que o Município, 
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deu um prazo de cinco dias para a desocupação das famílias que lá estão, por 
se tratar de área de ocupação irregular. 

As  ocupações  irregulares,  quanto  mais  tempo  permanecem,  mais 
dificuldades são encontradas em suas remoções, pois crescem, a despeito da 
legislação não permitir invasões. 

Sendo assim, o prazo dado é exíguo, mas prazo mais dilatado- já que 
a área é invadida- só adia o problema e o faz tomar dimensões perigosas no 
momento da desocupação. 

Sendo assim, defiro prazo suplementar de 30 dias, após, os 5 dias 
concedidos pelo Município, que tem o direito da retirada das pessoas que lá 
ocupam. 

Por certo que todas as providências legais, de remoção, assistência 
social, conselho tutelar, etc , ficarão a cargo do Município. 

Em julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão 
acima referida, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim se pronunciou (doc. 
10):

Trata-se de ação civil  pública movida pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DA LUTA DOS SEM TETO em face do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO interpôs a autora/agravante o presente agravo de instrumento às fls. 
1/32,  contra  a  r.  decisão  da  juíza  a  quo  copiada  às  fls.  50/51  (processo 
original), que assim decidiu: 

(…)
Não se vislumbra, portanto, motivo para desconstituição da r. decisão 

impugnada, que não encerra solução teratológica ou ilegal, inexistindo motivo 
para sua reforma. 

Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na cognição 
sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o 
magistrado  ao  julgamento  final  do  processo,  ocasião  em  que  poderá, 
inclusive, revertê-la. 

Entretanto, ressalta-se, por oportuno, que recentemente (03/06/2021) 
o  Ministro  LUIS  ROBERTO  BARROSO  proferiu  a  seguinte  decisão  em 
respeito ao tema (ADPF nº 828), "in verbis": 

(...)
62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar 

as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo 
que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção 
poderá  acontecer,  respeitados  os  termos  do  art.  3º-B  da  Lei  federal  nº 
12.340/201017;

(…)
Desta feita, conforme o conjunto probatório produzido nos autos, 

especialmente,  o  contido  nos  documentos  acostado  às  fls.  128  (processo 
original), fls. 99/149 (agravo de instrumento), constou: "... com risco iminente 
de  deslizamento...",  bem  como  às  fls.  136/139  (processo  original):  "[...]. 
Juntamos  ao  presente  cópia  de  relatório  de  vistoria  realizadano  localem 
01/08/2019e dos respectivos Autos de Interdição das moradias emitidos na 
data, em face de tratar-se de reocupação em setor de risco médio e alto 
de escorregamento. [...].". 

Assim, o item 62 do ADPF nº 828, fez ressalvas da abrangência da 
medida  cautelar  nas  seguintes  hipóteses:  "[...].  i)  ocupações  situadas  em 
áreas  de  risco,  suscetíveis  à  ocorrência  de  deslizamentos,  inundações  ou 
processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade 
pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 
3º-B da Lei federal nº 12.340/201017; [...].". Grifos nossos. 

(…)
Fica, outrossim, adotado o r. Parecer da Douta Procuradoria Geral de 

Justiça da lavra do eminente doutor Dimitrios Eugênio Bueri, dd. Procurador 
de Justiça, encartado às fls.  160/167,  como supedâneo de fundamentação 
deste voto, no tópico aventado: 

"[...].  No mais, na documentação encartada com a contraminuta, o 
Município afirma que em relatório de vistoria realizada no local em 01/08/2019 
e dos respectivos Autos de Interdição das moradias emitidos naquela data, 
tratar-se  de  reocupação  em  setor  de  risco  médio  e  alto  de 
escorregamento,  sendo que em nova vistoria realizada em 28/08/2019, 
foram interditados outras 04 (quatro)moradias, sendo 03 (três) situadas 
na Viela Regente Feijó e 01 (uma) na Rua Ulisses Guimarães, conforme 
cópias dos Autos de Interdição que anexou. (documentos de fls. 99-149) 
Agora em abril de 2021, em nova vistoria, como se constata das fotografias 
anexadas,  novos  barracos  de  madeira  foram  construídos  em  terreno 
íngreme, evidenciando não só a precariedade das construções como o 
risco de escorregamento, ocasião em que foram expedidas notificações de 
desocupação  do  local.  A Justiça  brasileira,  em  tempo  de  pandemia,  tem 
postergado  a  efetivação  de  ações  de  desocupação  e  despejo  em 
áreas/imóveis  ocupados  por  pessoas  vulneráveis  ao  fundamento  de  que 
medidas desse jaez violam os direitos fundamentais à saúde, à moradia, à 
dignidade e à vida humana, mas não quando em área ou imóvel ocupado 
se encontra em área de risco de escorregamento, juntamente porque em 
risco a vida e a saúde dessa população que se busca proteger. Ante o 
acima exposto, operado o efeito translativo, na forma dos artigos 330, II e 485, 
I do CPC/2015, reconhecida a ilegitimidade ativa da parte para ingressar com 
a  ação,  a  hipótese  é  de  indeferimento  da  inicial  e,  consequentemente,  a 
extinção do processo, sem resolução de mérito. Caso conhecido o recurso, a 
hipótese é de desprovimento, eis que se trata de ocupação de terreno público 
em  área  de  risco  de  escorregamento.  São  Paulo,  11  de  junho  de  2021. 

Dimitrios Eugênio Bueri - Procurador de Justiça." 
Assim, diante do iminente risco de deslizamento/escorregamento 

é de rigor o improvimento do recurso de agravo de instrumento. 
Por fim, a r. decisão agravada às fls. 50/51 proferida pela eminente 

magistrada doutora Ida Inês Del Cid, merece prevalecer in totum por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 

A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites processuais ora 
apreciados. 

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  de  agravo  de 
instrumento da autora, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como 
lançada. 

Ou seja,  a desocupação pretendida pela Municipalidade não se 
esteia exclusivamente no direito de posse, por se tratar de área pública, 
mas na  necessidade  de  tutela  da  integridade  física  das  pessoas que 
residem  no  próprio  local  objeto  de  desocupação,  dado  o  risco  de 
deslizamento/escorregamento,  conforme  assentado  expressamente  pelo 
TJSP. Presente, portanto, o risco concreto de danos às pessoas que ali vivem, 
a afastar a questão do paradigma invocado.

Pelas razões expostas, não há falar em violação ao que decidido na 
ADPF 828.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 

Nos  termos  do  art.  52,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  do 
Supremo Tribunal  Federal,  dispenso a remessa dos  autos  à  Procuradoria-
Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.140 (650)
ORIGEM : 51140 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : RICARDO CUSTODIO
RECLTE.(S) : LAURA DA SILVEIRA NUEZ
ADV.(A/S) : JAISON DA SILVA (25147/SC)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE BLUMENAU
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO  
TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES 
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório
1. Reclamação,  com requerimento de  medida  liminar,  ajuizada em 

15.12.2021 por Ricardo Custodio e Laura da Silveira Nuez contra ato do juízo 
da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, que teria contrariado 
a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter havido 
indeferimento de pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 
5038971-67.2021.8.24.0008.

2. Os reclamantes alegam ter sido “requerida a conversão de dito 
encarceramento por prisão domiciliar, em razão da Reclamante se encontrar 
grávida.

No mesmo  pedido  de  conversão,  foi  solicitado  acesso  a  aludidos 
autos que se está sob sigilo.

Analisado sobredito pedido, foi negado a prisão domiciliar e o pedido  
de habilitação nos autos.

Em  virtude  disso,  foi  apresentado  pedido  de  reconsideração  de  
aludida  decisão,  oportunidade  em  que,  foi  concedida  a  prisão  domiciliar 
LAURA, porém foi denegado o acesso mais uma vez a defesa” (sic).

Asseveram  que  a  “defesa  efetuou  pedido  de  prisão  domiciliar  da  
Reclamante LAURA, sem sequer ter acesso a decisão que decretou a sua 
prisão preventiva.

No mesmo sentido,  é  de  se  pontuar  que a defesa  procura cuidar 
também  dos  interesses  do  Reclamante  RICARDO  e  requerer  eventual  a  
revogação da sua prisão preventiva (se for o caso), entretanto, restou negado  
a habilitação nos autos do ora subscritor” (sic).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Os benefícios  da  justiça  gratuita,  vez que  se  declaram pobre  no  

sentido jurídico do termo, não possuindo, portanto, condições financeiras de  
arcar  com  as  custas  de  preparo,  previstas  no  artigo  59  do  RISTF,  sem 
prejuízo do sustento próprio e da família;

(...) Seja concedida liminar  inaudita altera pars, para determinar e/o 
viabilizar o acesso do ora subscritor aos autos n. 5038971-67.2021.8.24.0008 
e, com isso, defender os interesses dos Reclamantes;

(...)  No mérito,  seja  confirmada a liminar,  no sentido de permitir  o 
acesso  do  ora  subscritor  nos  autos  n.º  5038971-67.2021.8.24.0008;  nos  
termos da Súmula n.º 14 desta Casa” (sic).

3. Os  argumentos  trazidos  nos  autos  impõem  a  requisição  de 
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informações para clareza do alegado na inicial e para formar-se a convicção 
sobre  os  fundamentos  adotados  para  não  ser  assegurado  o  acesso 
pretendido pela defesa.

Com os esclarecimentos, haverá elementos bastantes para exame e 
decisão do requerimento de liminar e sobre o prosseguimento da presente 
ação para análise mais detida da questão.

4. Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal  da Comarca de 
Blumenau/SC, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar 
informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e 
esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa 
dos  reclamantes  ao  Processo  n.  5038971-67.2021.8.24.0008, 
especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos 
dados.

Remetam-se,  com os  ofícios,  cópias  da  inicial  e  do  presente 
despacho.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

RECLAMAÇÃO 51.142 (651)
ORIGEM : 00667211020211000000 - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECLTE.(S) : COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
ADV.(A/S) : ALEX CAMPOS BARCELOS (42336/DF, 117084/MG)
ADV.(A/S) : SERVIO TULIO DE BARCELOS (4275/AC, 12855A/AL, 

A1048/AM, 2742-A/AP, 47533/BA, 30990-A/CE, 
30987/DF, 17362/ES, 30261/GO, 14009-A/MA, 
44698/MG, 14354-A/MS, 14258/A/MT, 21148-A/PA, 
20412-A/PB, 01885/PE, 12008/PI, 96626/PR, 159947/RJ, 
1085-A/RN, 6673/RO, 479-A/RR, 95803A/RS, 54354/SC, 
897A/SE, 295139/SP, 6515/TO)

RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : VALDEIR RODRIGUES PEREIRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO
Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto 

no artigo 989, inciso III,  do CPC, a fim de que apresente contestação, no 
prazo legal.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora 

RECLAMAÇÃO 51.144 (652)
ORIGEM : 51144 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA 

AEROPORTUARIA
ADV.(A/S) : POLYANA SANTANA MORAES (34895/DF) E OUTRO(A/

S)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ACIDELIO SILVA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ALDEIR CABRERA CARVALHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ALFREDO WALTER VIGNOLES LEAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ALUISIO MACIEL CANDIDO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ALVARO PATROCINIO ALVES NETO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANDREA AMARAL PINTO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANTONIO ALBERTO AGUIAR PIMENTEL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : ANTONIO JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : AUGUSTO NOVAES COUTINHO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : BENEDITO ANTONIO ROQUE VIEGAS
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se prévias informações.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.147 (653)
ORIGEM : 51147 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECLTE.(S) : FABRICIO ESPERANDIO LOZ LANZARINI
ADV.(A/S) : FABRICIO ESPERANDIO LOZ (56461/SC)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO 

JOÃO BATISTA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Decisão:
 Trata-se de reclamação em que se alega, em síntese,  violação à 

autoridade à autoridade da SV 11, pois o Juízo reclamado negou ação cível e 
representação  penal  em  que  postulava  a  responsabilização  de  agentes 
estatais pela prática de abuso de autoridade, a  despeito de  “todas as provas 
e depoimentos evidenciam de forma inequívoca que este advogado estava no  
exercício de suas funções, contudo devido ao uso abusivo e desproporcional  
da força policial  houve a interrupção  violenta  de  produção de  provas  que  
estava em curso (gravação de áudio), com a tomada do celular, o USO DE 
ALGEMAS e a detenção na cela do veículo até a Delegacia da cidade.”

É o relatório. 
Cumpre  assinalar,  por  relevante,  que  o  deferimento  da  medida 

liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado 
aos  juízes  e  tribunais,  somente  se  justifica  em  face  de  situações  que  se 
ajustem  aos  seus  específicos  pressupostos:  a  existência  de  plausibilidade 
jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável 
ou de difícil  reparação (periculum in  mora),  de outro.  Sem que concorram 
esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão 
da medida liminar. 

Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não 
depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão 
da liminar.

Outrossim,  o  deferimento  de  liminar  em reclamação  constitucional 
constitui  medida  excepcional  por  sua  própria  natureza,  que  somente  se 
justifica  quando  a  situação  demonstrada  nos  autos  representar  manifesto 
constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.

Sendo assim,  prima  facie,  não  verifico  ilegalidade  evidente,  razão 
pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final 
da presente reclamação, indefiro a liminar. 

Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à 
PGR.

Após, voltem-me conclusos. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.155 (654)
ORIGEM : 51155 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECLTE.(S) : ARMANDO LUIZ SOBRINHO
ADV.(A/S) : TATIANA COSTA JARDIM (12040/ES) E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA 

VELHA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S) : NÃO INDICADO

DESPACHO
RECLAMAÇÃO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DA  SÚMULA 

VINCULANTE  N.  56.  REQUISIÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  ANTES  DA 
ANÁLISE DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL.

Relatório
1.  Reclamação,  com requerimento de  medida  liminar,  ajuizada  em 

16.12.2021 por Armando Luiz Sobrinho contra ato do juízo da Oitava Vara 
Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste 
Supremo Tribunal.

Assevera que,  “não obstante o reeducando,  ora reclamante,  tenha 
alcançado o direito à progressão ao regime semiaberto em 31 de março de  
2021, tendo o pleito defensivo sido deferido em 22 de outubro de 2021, até a  
presente data r. decisão não fora cumprida, tal como se colhe da certidão de 
conduta  carcerária  emitida  no  último  dia  25  de  novembro,  permanece  o  
reeducando em regime prisional mais gravoso ao que lhe é de direito.

Assim, tem-se que aproximadamente SETE MESES após preencher 
os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime semiaberto e  
aproximadamente  DOIS  MESES  após  ter  seu  direito  de  progressão 
reconhecido  pelo  judiciário  capixaba,  permanece  o  reeducando  sendo 
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mantido  em  regime  fechado,  violando  frontalmente  os  termos  da  súmula 
vinculante nº 56”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“Inicialmente,  o  reclamante roga pela concessão da gratuidade da 

justiça,  devido  a  sua  pouca  condição  financeira  tendo  em  vista  que  se 
encontra recolhido em unidade prisional sem poder exercer qualquer atividade 
laboral  e,  portanto, deve ser considerado pobre na forma da lei  e assim o  
sendo, faz jus, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de  
1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo  
Civil, a gratuidade da justiça.

(...) a  concessão  de  medida  liminar,  para  determinar  a  imediata 
transferência  do  reeducando,  ora  reclamante,  à  prisão  domiciliar  com 
monitoramento  eletrônico,  até  a  liberação  de  vaga  em  regime  prisional  
satisfatório;

(…) ao  final,  seja  dada  procedência  da  presente  reclamação 
constitucional, confirmando a liminar”.

3.  Os argumentos  expostos  no  processo  impõem  a  requisição  de 
informações ao juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, 
para  esclarecimentos  sobre  as  especificidades  da  situação  prisional  do 
reclamante.

4. Oficie-se ao juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Vila 
Velha/ES,  para,  no  prazo  máximo  de  quarenta  e  oito  horas,  prestar 
informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, 
esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto 
ao  Processo  n.  0014860-33.2018.8.08.0048,  se  estaria  recluso  em 
estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais 
as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e 
resguardar o estado de saúde do reclamante.

Remetam-se,  com  o  ofício,  cópias  da  inicial  e  do  presente 
despacho.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.352 (655)
ORIGEM : 38352 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : MARLLOY S/A INDUSTRIA E COMERCIO
ADV.(A/S) : ROSAN DE SOUSA AMARAL (45819/MG) E 

OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO: Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, 
nos termos dos artigos 50 e 52 do Regimento Interno. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 206.579 (656)
ORIGEM : 206579 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : C.R.D.
RECTE.(S) : S.K.R.
RECTE.(S) : V.A.R.
ADV.(A/S) : ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA (23183/SP) E 

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

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido 
liminar, interposto por C.R.D., S.K.R., V.A.R., em favor de Robson Neves Fiel 
dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 662.694 
– SP.

Consta dos autos que os requerentes foram condenados pela prática 
dos  delitos  descritos  nos  art.  4º,  parágrafo  único,  c/c  art.  25  da  Lei  nº 
7.492/1986,  à  pena  de  4  anos  e  8  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida 
inicialmente em regime semiaberto.

Sobreveio apelação criminal interposta pelo Ministério Público, a qual 
foi  provida  a  fim  de  majorar  a  reprimenda  para  5  anos  e  10  meses  de 
reclusão, além de agravar o regime de cumprimento para o fechado. Em sede 
de embargos infringentes, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão.

Irresignada, a defesa impetrou  habeas corpus  no STJ. Na ocasião 
alegou, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista o incremento 
desproporcional da pena-base.

A ordem foi monocraticamente denegada.
Impugnou-se  a  decisão  por  meio  de  agravo  regimental,  que  foi 

desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO  PRÓPRIO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  CRIMES  CONTRA  O 
SISTEMA FINANCEIRA NACIONAL.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  ANÁLISE 
DESFAVORÁVEL  DA  CULPABILIDADE  E  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E 
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. 
MANUTENÇÃO.  QUANTUM   DE  AUMENTO  DA  PENA-BASE. 
DISCRICIONARIEDADE  DO  JULGADOR  DENTRO  DO  CRITÉRIO  DE 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 
G, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL 
NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS 
APTOS  A  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 26)

Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a 
ilegalidade na dosimetria da pena. 

Argumenta  que  a  majoração  exacerbada  da  pena-base  viola  os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do 
regime inicial de cumprimento da reprimenda. 

É o relatório. 
Decido. 
No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria 

da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-
base de maneira excessiva e desarrazoada. 

No  entanto,  verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  ao  majorar  a 
reprimenda, consignou o seguinte: 

“A prova coligida aos autos é farta ao demonstrar que os apelantes, 
de forma livre e consciente, na condição de administradores do BANESPA, 
participaram da concessão de créditos vultosos à VASP, fazendo tabula rasa 
da  evidentemente  precária  situação  financeira  daquela  empresa,  não 
observando normas básicas operacionais internas e tampouco os princípios 
da boa técnica bancária, nem dando ouvidos ao judicioso voto divergente, que 
os advertiu claramente.

(…)
A sentença recorrida encontra-se extremamente bem fundamentada, 

lendo analisado os elementos de prova coligidos no transcorrer da instrução 
criminal,  não  prosperando  a  afirmação  de  que  teria  sido  amparada  em 
depoimentos  prestados por  funcionários  do BANESPA perante  a comissão 
desindicáncia do Banco, não submetidos ao crivo do contraditório.

(…)
A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal 

em decorrência das circunstâncias judiciais afigura-se modesta e insuficiente 
para a reparação do delito.  Existindo circunstâncias judiciais  desfavoráveis 
aos réus, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal  de maneira 
proporcional às referidas circunstâncias.

Os réus arrastam longas folhas de antecedentes (fls. 43-44, 46-47, 
66-67, 71-71) valendo a pena destacar que o apenso n° 18 é composto de 
certidões criminais dos denunciados.

O STJ editou súmula consolidando sua jurisprudência no sentido de 
que não podem ser considerados como maus antecedentes criminais os feitos 
em que não haja sentença transitada em julgado. O STF, contudo, está por 
julgar  a  matéria  com  força  vinculante,  e  o  acórdão  proferido  no  HC 
95.585-1/SP,  de relatoria da Ministra Ellen Grade, indica a propensão pelo 
entendimento de que os antecedentes criminais  não se confundem com a 
reincidência, porque "representam os fatos anteriores ao crime, relacionados 
ao estilo de vida do acusado e, para tanto não é pressuposto a existência de 
condenação definitiva".

De toda sorte, os fatos noticiado nas folhas de antecedentes criminais 
são  todos  da  mesma  época  dos  crimes  apurados  nestes  autos  e, 
aparentemente, da mesma natureza, não podendo, em relação a esta ação 
penal,  ser  considerados  "antecedentes",  haja  ou  não  continuidade  delitiva 
entre eles. 

Assim,  desprezo  inteiramente,  na  dosimetria,  os  fatos  delituosos 
registrados nas folhas de antecedentes penais.

Nada  obstante,  a  pena  base  há  de  ser  majorada  por  outros 
fundamentos.

Todos os acusados ostentam excelente instrução, como também alto 
nível de econômico, social e cultural: não se viam premidos pela miséria, pela 
dificuldade de obter emprego honesto, pela pequena inserção na sociedade; 
não tinham menor capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou os 
prejuízos que dela poderiam decorrer para a higidez do sistema financeiro e 
para o patrimônio público. Muito  ao contrário,  tendo à disposição todos os 
meios  intelectuais  e  materiais  para  administrar  com  zelo  e  prudência  a 
instituição financeira pública que lhes foi confiada, preferiram, de forma muito 
refletida,  claramente  premeditada  e  concertada  entre  eles,  abusar  das 
posições de direção que lhes foram confiadas para malbaratar o patrimônio 
público a ponto de ameaçar a higidez financeira da instituição financeira em 
beneficio  de  empresa  privada  que  sabiam  ser  absolutamente  incapaz  de 
honrar suas obrigações. 

Mais do que meramente arriscadas, tais operações já eram, ao tempo 
em  que  realizadas,  claramente  ruinosas,  sendo  evidente  que  não  foram 
aprovadas  com  a  finalidade  de  obter  lucros  extraordinários,  mas 
verdadeiramente para beneficiar a contraparte em prejuízo do BANESPA.

Não é demais lembrar que em casos análogos envolvendo a Diretoria 
Executiva  do  BANESPA,  o  Órgão  Especial  deste  Tribunal  decidiu  pela 
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condenação do co-réu Nelson Manchil  Nicolau,  com a  perda  do  cargo  de 
Prefeito de São João da Boa Vista/SP:

(…)
Os crimes praticados pelos acusados envolveram recursos vultosos 

na maior parte perdidos c irrecuperáveis, de sorte que as conseqüências do 
crime  perpetrado  são  mais  graves  do  que  seria  normal  em  fatos  desta 
espécie,  com  sérios  prejuízos  econômicos  à  instituição  financeira  que,  à 
época dos fatos, pertencia ao Governo do Estado de São Paulo, portanto, de 
natureza pública.

(...)
Nos  crimes  definidos  pela  Lei  n"  7.492/86  o  legislador  ordinário 

objetivou  tutelar  o  Sistema  Financeiro  Nacional:  esse  é  o  objeto  jurídico 
tutelado.  Mas  não  basta  a  violação  aos  seus  dispositivos  e  aplicação  da 
sanção respectiva para se concluir que se cumprira o intento preventivo da 
norma penal incriminadora.

O ordenamento jurídico vai além c confere ao magistrado a análise de 
todas as circunstâncias judiciais, do crime e de seu agente, para a aplicação 
da pena justa, na forma do artigo 59 do Código Penal.

Nessa esteira, nos motivos, circunstâncias e conseqüências do crime, 
é evidente a alta lesividade da conduta dos réus ao bem jurídico tutelado pela 
norma, não fraudando apenas o Sistema Financeiro Nacional mas, por via 
reflexa, toda a coletividade, por se tratar de Banco estatal.

As conseqüências danosas do delito - Passivo a Descoberto de R$ 
4.248 milhões, representado pelo déficit econômico causado - dão conta de 
que a gestão temerária perdurou por muito tempo, e dela os acusados se 
desincumbiram com desfaçatez e frieza incomuns c dolo muito intenso.

Tem inteira razão o Ministério Público Federal: Edson Wagner Bonan 
Nunes era o mais ativo dentre os acusados na aprovação e realização das 
operações tratadas nestes autos, manifestando ostensivo interesse pessoal 
nelas,  além  de  realizar  alguns  atos  mais  importantes,  tendo  nítida 
ascendência  sobre  os  demais.  Apenas  nisto  se  diferencia  dos  outros 
acusados na dosimetria da pena.

Assim,  na  primeira  fase  da  fixação  da  pena,  a  elevadíssima 
culpabilidade dos agentes, associada à gravidade e lesividade do delito e das 
circunstâncias  conseqüências  do  crime,  que  impõem  reprimenda  num 
patamar  muito  acima  do  mínimo  legal  para  a  adequada  reprovação  e 
prevenção  do  crime,  razão  pela  qual  fixo  a  pena-base  de  Edson  Wagner 
Bonan Nunes em 6 (seis) anos de reclusão c a dos demais acusados em 05 
(cinco) anos de reclusão.

(…)
O dever  de fidelidade e probidade do servidor público para com a 

Administração e a coisa pública não se confunde com os deveres de diligência 
normais  de  qualquer  administrador  de  instituição  financeira.  Apenas  estes 
últimos se encontram inseridos no tipo legal de gestão temerária, não aqueles, 
até porque é uma exceção que a instituição financeira seja empresa pública 
ou sociedade de economia mista.

Desta  forma,  mister  a  incidência  da  circunstância  agravante 
estabelecida no artigo 61, inciso II,  alínea "g",  do Código Penal. Mantido o 
acréscimo de 1/6 em decorrência da agravante genérica prevista no art.61,I1, 
g  do  Código  Penal,  porquanto  cabalmente  comprovado  que  os  acusados 
exerciam  cargos  de  administradores  do  Banespa,  empregos  públicos,  e 
violaram seu dever de lealdade e probidade para com o patrimônio e a coisa 
pública, aumento a pena Edson Wagner Bonan Nunes para 7 (sete) anos de 
reclusão  e  a  dos  demais  acusados  para  05  anos  c  10  (dez)  meses  de 
reclusão,  tomando-as  definitivas  à  míngua  de  outras  circunstâncias 
atenuantes ou agravantes.

Anoto que a determinação do regime inicial do cumprimento de pena 
deve ser feita, também, nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal com 
observância dos critérios do artigo 59 daquele código. Nesse sentido já se 
pronunciou o Supremo Tribunal Federal”: (eDOC 1, p. 110-119)

Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, 
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, 
no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da 
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção 
de  eventuais  decisões  teratológicas  e  arbitrárias,  que  violem  frontalmente 
dispositivo  constitucional.  Contudo,  o  acórdão  impugnado  atende  aos 
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 

Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade 
na  dosimetria  das  penas,  tendo  em  vista  ter  sido  individualmente 
responsabilizados e condenados, de modo que não se justifica a concessão 
da ordem. 

Ainda,  após  detida  análise,  constata-se  que  o  Tribunal  de  origem 
considerou  as  condições  em  que  os  crimes  foram  praticados  e  a  as 
particularidades  de  cada  agente,  notadamente  aspectos  cognitivos  e 
intelectuais,  bem como sociais  para majorar  as  pena-base,  nos termos da 
legislação penal vigente. 

Nesse sentido:
“DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
DOSIMETRIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  OU 
ARBITRARIEDADE.  A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa 
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas 
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe 
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 

Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, 
compete  apenas  o  controle  da  legalidade  e  da  constitucionalidade  dos 
critérios  empregados,  bem  como  corrigir,  eventualmente,  discrepâncias 
gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas 
instâncias  anteriores.  Tanto  a  concorrência  de  diversas  vetoriais  negativas 
como  a  existência  de  uma  única  vetorial  negativa  de  especial  gravidade 
autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas 
corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como 
instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação 
das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”. (RHC 101.576, 
Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.8.2012)

Ante  o  exposto,  com fundamento  no artigo 192,  caput,  do RISTF, 
nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Intime-se via DJe.
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 208.079 (657)
ORIGEM : 208079 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : AYLLENN ROBERTA MACHADO NORONHA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DESPACHO: Trata-se de recurso ordinário,  interposto pela  Defensoria 
Pública da União, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que 
negou a  ordem de  habeas  corpus em favor  de  Ayllenn  Roberta  Machado 
Noronha.

O  writ foi  interposto  no  STJ  pela  Defensoria  Pública  de  Santa 
Catarina  pleiteando  a  aplicação  retroativa  da  Lei  13.964/2019,  para  que 
fossem  suspensos  os  efeitos  da  condenação  da  paciente  pelo  crime  de 
estelionato e determinada a intimação da vítima para oferecer representação.

Todavia, consta do eDOC 2, p. 175, documento que aparenta retirar 
qualquer utilidade da concessão da ordem de habeas corpus.

Intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se se 
persiste o interesse no julgamento do presente mandamus.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 208.293 (658)
ORIGEM : 208293 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DECISÃO
1.  Adriano  Braz  de  Oliveira  interpôs  recurso  ordinário  em  habeas 

corpus, contra  acórdão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  está  assim 
ementado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º 
DO  ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/06.  IMPOSSIBILIDADE.  DEDICAÇÃO  À 
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  A Corte  estadual  negou  a  aplicação  do  §  4º  do  art.  33  da  Lei 
Antidrogas  com  base  nas  circunstâncias  do  fato  delituoso,  as  quais 
evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame 
dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável 
de ser revista em habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.
(Habeas corpus nº 667.485/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik)
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação 

da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar 
máximo (2/3), ante a alegada “fundamentação equivocada no que se refere  
ao  requisito  da  dedicação  às  atividades  criminosas,  amparando-se 
exclusivamente nos testemunhos policiais.”

É o relatório. 
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2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante com 69 
pedras de crack e o Tribunal a quo, em acórdão que reiterou os argumentos 
trazidos em sede de 1º instância, afastou a aplicação da minorante contida no 
art.  33,  §4º  da Lei  nº  11.343/2006,  ao entender  que  esse  se dedicava a 
atividades  criminosas.  Destaco  trecho  do  referido  acórdão  (com  meus 
grifos):

Numa  acurada  análise  do  acervo  probatório,  constata-se  que  o 
increpado se dedicava a atividades criminosas. Conforme se viu, os policiais 
militares  foram  uníssonos em  relatar  que  já  conheciam  o  réu  e  o 
adolescente dos  meios  policiais  por  envolvimento  com  o  tráfico, 
afirmando que eles traficam em conjunto naquele local diuturnamente, 
há muito tempo.

(…) 
Nesse  panorama,  tendo  em  vista  as  fartas  notícias  do 

envolvimento reiterado do acusado com o tráfico de entorpecentes, não 
há dúvidas de que se dedicava a atividades criminosas. Assim, acertada 
a decisão de primeiro grau que não reconheceu, em favor de Adriano, a 
minorante especial  prevista no §4° do art.  33 da Lei 11.343/06, já  que 
referida  causa  de  diminuição  de  pena  deve  ser  aplicada  apenas  ao 
traficante principiante e não a pessoas que, como o réu, fazem do tráfico 
de drogas meio de vida.

No  caso  em  exame,  não  há  ilegalidade  passível  de  correção  na 
presente via. Portanto, como se vê, para o acolhimento da tese defensiva – 
aplicação  do  tráfico  privilegiado  (art.  33,  §  4º,  da  Lei  11.34306) –  seria 
indispensável  o  reexame  de  todo  conjunto  fático-probatório  que  levou  as 
instâncias  ordinárias  a  concluírem  que  o  recorrente  se  dedicava  às 
atividades criminosas,  o que é inviável  na via estreita do  habeas corpus, 
que não admite dilação probatória,  nos termos da jurisprudência pacífica 
desta Suprema Corte (com meus grifos): 

I  -  A orientação  jurisprudencial  desta  Suprema  Corte  é  firme  no 
sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos 
e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa 
ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como 
fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de 
diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de 
Drogas.

(Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 
170.532, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)

Deste  entendimento,  também  não  divergiu  o  Ministério  Público 
Federal, que assim se manifestou (com meus grifos): 

Resta  claro  que  os  fundamentos  apresentados  no  recurso 
ordinário em questão já foram exaustivamente debatidos pelas esferas 
ordinárias, assim como pelo acórdão combatido, que adotou entendimento 
idêntico ao sedimentado por essa Suprema Corte no que se refere a todos os 
pontos levantados pelo recorrente, o qual não logrou êxito em desconstituir o 
que restou assentado anteriormente.

O que se verifica no presente recurso é a mera insatisfação com 
o que restou decidido anteriormente. Entretanto, como ressaltado alhures, 
olvida o recorrente que o acórdão combatido adotou entendimento idêntico ao 
sedimentado por essa Suprema Corte no sentido de que  o    habeas corpus   
não  é  instrumento  apto  a  autorizar  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório,  tampouco pode ser  utilizado como sucedâneo recursal  ou 
mesmo para revisão criminal. 

Finalmente, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de 
credibilidade,  tendo  em  vista  a  fé  pública  inerente  a  qualquer  funcionário 
estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas 
as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  NULIDADE 
DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INSUFICIÊNCIA  DAS  PROVAS  DE 
ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES 
POLICIAIS.  VALIDADE.  REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, 
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o 
contraditório,  portanto)  de autoridade policial que presidiu o inquérito 
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples 
condição  de  ser  o  depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua 
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. 
Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos 
prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos 
pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível  rever  todo o acervo 
fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o 
magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma 
condenação. O  habeas corpus,  enquanto remédio constitucional,  cumpre a 
função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa 
via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de 
pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. 
Ordem denegada.

(HC n.  876.662,  Relator  o  Ministro  Ayres  Britto,  DJe  de  16  de 
fevereiro de 2007 – com meus grifos).

4.  In  casu,  o  acórdão  extraordinariamente  recorrido  assentou: 
“Apelação  criminal.  Tráfico  de  drogas.  Recurso.  1.  Autoria  e 
materialidade  comprovadas.  Depoimento  de  policiais.  Validade. 
Absolvição.  Impossibilidade  na  espécie.  Prova  judicial  suficiente  para 

manutenção da condenação. Pena.  Redução prevista no artigo 33, §4º da 
Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida 
que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a 
participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos 
corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2.  Autoria e materialidade 
comprovadas.  Depoimento  de  policiais.  Validade. Absolvição. 
Impossibilidade,  na  espécie.  Prova  judicial  suficiente  para  manutenção  da 
condenação.  Pleito  de  revogação  da  prisão  preventiva.  Agente  foragido. 
Necessidade  de  garantia  da  ordem  pública  e  de  aplicação  da  lei  penal. 
Recurso  conhecido  e  desprovido.  Recurso  1  conhecido  e  parcialmente 
provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 
conhecido e desprovido.”

5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 829.303 AgR-ED, Relator o ministro Luiz FUX, DJe de 04 de 

março de 2015 – com meus grifos).
3. Em  face  do  exposto,  nego  provimento ao  presente  recurso 

ordinário em  habeas corpus.
4. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

MEDIDA CAUTELAR NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 208.298

(659)

ORIGEM : 02815963320213000000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : JOSE HONORIO DE SOUZA NETO
ADV.(A/S) : CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR (350062/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DECISÃO
1. José Honório de Souza Neto interpôs recurso ordinário em habeas 

corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida 
por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revisão 
da  dosimetria  e  o  abrandamento  do  regime  prisional  estabelecido  para  o 
cumprimento inicial da pena (aberto).

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do  art. 
52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério 
Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
Isso  porque  esta Suprema Corte  consolidou  sua jurisprudência  no 

sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando 
interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior,  em 
razão de caracterizar-se inadmissível  supressão de instância. Ilustram essa 
orientação os seguintes acórdãos:RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 
144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; 
RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.

No  caso  em  espécie,  não  vislumbro  a  presença  de  ilegalidade 
evidente  apta  a  autorizar  a  superação  desse  consagrado  entendimento 
jurisprudencial.

3. Em face do exposto,  não conheço do presente recurso ordinário 
em  habeas corpus.

4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 3 de dezembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.141 (660)
ORIGEM : 209141 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : M.O.S.
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Recurso ordinário em  habeas corpus.  Ato infracional equiparado ao 
crime de tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito 
de  natureza  permanente.  Existência  de  fundadas  razões  indicativas  da 
situação de flagrância. Medida socioeducativa de internação. Reiteração de 
na prática de atos infracionais graves – art. 122, II, do Estatuto da Criança e 
do  Adolescente.  Paciente  integrante  de  facção  criminosa.  Manifesta 
ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  
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Vistos etc.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.O.S. 

representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  da  lavra  do  Ministro  Reynaldo  Soares  da 
Fonseca,  que  negou provimento  ao  agravo  regimental  no  HC 679.557/SC 
(eventos 273-4).

Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de internação,  pelo 
prazo máximo de 03 (três) anos, com avaliações semestrais, pela prática do 
ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da 
Lei 11.343/2006 c/c art. 103 da Lei 8.069/1990 (evento 256, fls. 3-36).

Extraio do acórdão recorrido:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA 

CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO 
DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE DA 
PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.  JUSTA CAUSA PARA O 
INGRESSO DOMICILIAR.  MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.  
REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. INTELIGÊNCIA DO ART.  
122,  II,  DA LEI  N.  8.069/1990.  INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A FACÇÃO  
CRIMINOSA.  NECESSIDADE  DE  AFASTÁ-LO  DO  MEIO  CRIMINOSO.  
PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

– Quanto à apontada ilicitude da prova obtida após o ingresso no  
domicílio do réu, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 
ingresso  regular  de  domicílio  alheio  depende,  para  sua  validade  e  
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem 
para  a  possibilidade  de  mitigação  do  direito  fundamental  em questão,  de 
forma  que  apenas  quando  o  contexto  fático  anterior  à  invasão  permitir  a 
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se  
mostra  possível  sacrificar  o  direito  à  inviolabilidade  do  domicílio  (REsp  n.  
1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).

–  O  delito  de  tráfico  de  drogas  é  de  natureza  permanente,  nas  
modalidades  de  guardar  ou  ter  em depósito,  o  que  legitima a  entrada  de  
policiais  para  fazer  cessar  a  prática  do  delito,  independentemente  de 
mandado judicial,  desde que exista  justa  causa para a ingresso domiciliar,  
consubstanciado em elementos suficientes de probabilidade delitiva.

– Conforme relatado, os policiais se dirigiram até o domicílio apenas  
após  a  confirmação contundente  dos  indícios  da  prática  delitiva,  os  quais  
foram obtidos por meio de denúncia prévia imputando-lhe especificamente a  
prática do delito no local, corroborado pelo conhecimento, do meio policial, de  
que  o local  é  utilizado  como biqueira  do  tráfico  e é dominado por  facção  
criminosa.  Ademais,  ficou  assentado  nos  autos  que  os  próprios  vizinhos, 
durante  a  abordagem,  confirmaram o  local  da  prática  criminosa  de  forma  
discreta, por medo de represálias da facção que domina a comunidade, razão  
pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reconhecida de plano.

– Assim, ante a comprovação da presença dos indícios suficientes da 
prática delitiva, apresentam-se fundadas as razões para o ingresso policial no 
domicílio, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.

–  A  internação  do  adolescente  está  fundamentada  na  hipótese 
prevista no inciso II  do art.  122 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  
tendo em vista o histórico infracional apresentado, circunstância devidamente  
enfatizada pelas instâncias de origem, ao aplicarem a medida extrema.

–  Ademais,  a  jurisprudência  deste  Tribunal  não  exige  trânsito  em 
julgado  de  eventual  medida  socioeducativa  anteriormente  aplicada  para 
configurar a reiteração de ato infracional  previsto no art.  122, inciso II,  do 
ECA, porquanto não é possível  estender ao âmbito do ECA o conceito de 
reincidência,  tal  como previsto  na  lei  penal  (AgInt  no  AREsp 1505639/SP, 
Relator Ministro  RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,  julgado em 19/09/2019,  
DJe 24/09/2019).

–  Ficou  expresso  na  sentença  que  o  paciente  integra  facção 
criminosa, o que justifica a aplicação da medida mais drástica, exatamente 
como forma de afastá-lo do meio criminoso.

– Agravo regimental a que se nega provimento. ”
No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao 

postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustenta nulidade das 
provas  obtidas  ante  a  ausência  de  mandado  judicial  para  adentrar  na 
residência  do  Recorrente.  Argumenta  que  “No  caso  concreto,  por  estar  
amparada apenas em denúncia  anônima,  seguida da  ‘sinalização discreta’ 
dos vizinhos – circunstância que sequer pode ser comprovada nos autos, a  
busca  domiciliar  que  culminou  na  constatação  incidental  de  infração  
equiparada  ao  crime  de  tráfico  pelo  qual  fora  condenado  o  Paciente  é  
inválida,  de  modo  que  toda  a  prova  dela  decorrente  é  ilegal”.  Aponta  a 
desproporcionalidade  da  medida  de  internação,  tendo  em  vista  que  o 
Recorrente é primário e o ato infracional foi praticado sem violência ou grave 
ameaça.  Aduz  ilegalidade  na  aplicação  da  medida  socioeducativa  de 
internação em inobservância aos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto 
da  Criança  e do  Adolescente.  Ressalta  que  “para  confirmar  a  decisão  de 
origem,  o  TJSC aduziu  a  reiteração  delitiva  com base  na  citação  de  três 
processos, que sequer foram submetidos ao crivo do contraditório (...), razão 
pela qual não configuram maus antecedentes, sendo inaptos para caracterizar 
reiteração  delitiva  exigida  para  imposição  de  internação”.  Requer 
reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do 
Recorrente e, sucessivamente, a substituição da medida socioeducativa por 
outra mais branda (evento 280).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-

Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do 
recurso (evento 298)

É o relatório.
Decido. 
Não assiste razão à Defesa. A jurisprudência reafirmada no acórdão 

recorrido  está  em  harmonia  com  o  entendimento  deste  Supremo  Tribunal 
Federal  no sentido de que “a entrada forçada em domicílio  sem mandado 
judicial  só  é  lícita,  mesmo  em  período  noturno,  quando  amparada  em 
fundadas razões,  devidamente justificadas ‘a  posteriori’,  que indiquem que 
dentro  da  casa  ocorre  situação  de  flagrante  delito,  sob  pena  de  
responsabilidade disciplinar,  civil  e penal do agente ou da autoridade e de  
nulidade  dos  atos  praticados” (RE 603.616/RO,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

É  que  a  posse  de  drogas  para  fins  de  tráfico  constitui  crime 
permanente  e  autoriza,  devido  ao  estado  de  flagrância,  o  ingresso  no 
domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das 
exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República 
(a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Ademais,  a  existência  de  fundadas  razões  para  o  ingresso  no 
domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo 
voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:

“(...).
Verifico, no caso, estarem presentes os elementos suficientes para 

autorizar o ingresso regular dos policias no domicílio em questão. 
 Conforme relatado, os policiais se dirigiram até o domicílio apenas 

após  a  confirmação contundente  dos  indícios  da  prática  delitiva,  os  quais  
foram obtidos por meio de denúncia prévia imputando-lhe especificamente a  
prática do delito no local, corroborado pelo conhecimento, do meio policial, de  
que o  local  é  utilizado  como  biqueira  do tráfico e  é  dominado por  facção 
criminosa.  Ademais,  ficou  assentado  nos  autos  que  os  próprios  vizinhos,  
durante  a  abordagem,  confirmaram o  local  da  prática  criminosa  de  forma 
discreta, por medo de represálias da facção que domina a comunidade, razão  
pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reconhecida de plano.

Assim, ante a comprovação da presença dos indícios suficientes da  
prática delitiva, apresentam-se fundadas as razões para o ingresso policial no 
domicílio do paciente, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.” 

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior 
do  domicílio  do  Recorrente,  as  discussões  a  respeito  da  pertinência  das 
razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos 
autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias 
atinentes ao mérito do processo de apuração do ato infracional,  não tendo 
lugar na via estreita do habeas corpus. 

Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente 
estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 
Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do 
direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus 
indeclinável  do  impetrante,  a  prova  pré-constituída  das  alegações  por  ele 
deduzidas  no  writ. Nesse  sentido,  para  concluir  em  sentido  diverso  das 
instâncias anteriores,  imprescindíveis  o  reexame e a valoração de  fatos  e 
provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou 
que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio  
processual  inadequado,  quando  ajuizada  com  objetivo  (a)  de  promover  a  
análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto  
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria  
de  fato  e  (d)  de  proceder  à  revalorização  dos  elementos  indiciários  e/ou  
coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª 
Turma, DJe 19.12.2012).

Lado outro, no que toca à aplicação da medida socioeducativa de 
internação,  o  Tribunal  local  ratificou  a  decisão  antecedente,  pois  “as 
condições  que  envolvem o  adolescente  justificam a  imposição  da  medida 
excepcionalíssima, haja vista sua reiteração em infrações graves, consoante  
se  afere  das  certidões  constantes  do  Evento  2,  dos  Autos  n.  
5007779-26.2021.8.24.0038, e Evento 67, inclusive por condutas idênticas ao 
do presente  feito  em curtíssimo espaço  de  tempo.  Aliás,  bem destacou  o  
Ministério  Público  em  sede  de  contrarrazões  (Evento  92):  1)  
5010958-65.2021.8.24.0038  PAAI  Data:  24/2/2021  (tráfico  de  drogas  e 
associação para o tráfico no mesmo local dos fatos ora apurados). Recebida a 
representação;  2)  5005649-63.2021.8.24.0038  -  BOC  -  Data:  15/02/2021-  
tráfico e associação para o tráfico no mesmo local dos fatos ora apurados; 3)  
5044561-66.2020.8.24.0038 - PAAI  -  Data: 31/10/2020 tráfico e associação  
para o tráfico no Residencial  Trentino. Oferecida representação. Suspenso.  
Neste  ponto,  importante  destacar  que  não  se  exige  a  procedência  da  
representação com trânsito em julgado para a configuração da reiteração em 
infrações  graves,  assim  como  certo  número  de  registros  anteriores.  (...).  
Portanto, uma vez que a decisão está pautada na reiteração em infrações 
graves e na gravidade concreta da conduta do adolescente, que, friso, está  
envolvido com grupos criminosos, solução não há senão mantê-lo internado  
para frear a vida infracional. Destarte, irretocável a imposição da medida de  
internação ao apelante, motivo por que afasto o pedido defensivo.”(evento  
256, fls. 35-6).

A  Corte  Superior,  por  sua  vez,  consignou  que  “a  medida 
socioeducativa de internação foi fixada não apenas com base na gravidade do  
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ato  infracional  equiparado  ao  delito  previsto  no  art.  33,  caput,  da  Lei  
11.343/2006 e nas condições pessoais do menor, mas também pelo fato de  
ter reiterado na prática de atos infracionais. É aplicável, assim, a medida mais  
gravosa  de  internação,  a  qual  está  autorizada  nas  seguintes  hipóteses,  
previstas no art. 122 do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de  
infrações graves: (...).  Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal não 
exige trânsito em julgado de eventual  medida socioeducativa anteriormente 
aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, 
inciso II, do ECA, porquanto não é possível estender ao âmbito do ECA o  
conceito  de  reincidência,  tal  como  previsto  na  lei  penal  (AgInt  no  AREsp 
1505639/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 
19/09/2019, DJe 24/09/2019).   (...).  Ademais, restou expresso na sentença 
que o paciente integra facção criminosa (e-STJ fl. 233 e 235), o que justifica a 
aplicação da medida mais drástica, exatamente como forma de afastá-lo do 
meio criminoso.” 

Na  espécie,  o  Recorrente  foi  submetido  à  medida  de  internação 
lastreada na prática reiterada de atos infracionais, tais como os análogos aos 
delitos de tráfico de drogas e no envolvimento com facção criminosa.

A  internação,  por  reiteração  de  ato  infracional  grave,  encontra 
previsão legal no art. 122, II, da Lei nº 8.069/1990: 

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou  

violência a pessoa; 
II- por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III  -  por  descumprimento  reiterado  e  injustificável  da  medida  

anteriormente imposta.”
Nesse  turno,  a  aplicação  da  medida  mais  gravosa  está  em 

conformidade  com os  precedentes  desta  Suprema Corte,  considerando  as 
circunstâncias  pessoais  do  Recorrente  e  a  reiteração  na  prática  de  atos 
infracionais graves. Nesse sentido:

“MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL 
GRAVE – REITERAÇÃO. A reiteração na  prática  de ato infracional  grave,  
considerada  anterior  imposição  de  medida  socioeducativa,  constitui  
fundamento  a  viabilizar  a  internação.”  (RHC 167.853/SC,  Rel.  Min.  Marco 
Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.   LEI   8.069/90.   PRÁTICA  DE   ATO   INFRACIONAL  
ANÁLOGO  AO  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. 
REITERAÇÃO   DELITIVA   E   DESCUMPRIMENTO   DAS  MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS   ANTERIORMENTE   IMPOSTAS.  LEGALIDADE.  
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1.  O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  autoriza  a  medida 
socioeducativa  de  internação  nas  estritas  hipóteses  em  que  (a)  o  ato 
infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b)  
houver  reiteração no cometimento de outras infrações graves;  e/ou (c)  for  
descumprida  de  maneira  reiterada  e  injustificável  a  medida  anteriormente  
imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).

2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com 
violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos 
autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de 
natureza  grave,  bem  como  o  descumprimento  injustificável  de  medidas  
anteriormente impostas. Precedentes.

3. Ordem denegada.” (HC 112.248/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª  
Turma, DJe 13.5.2013).

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  PRÁTICA  DE  ATO  INFRACIONAIL  EQUIPARADO AO 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  REITERAÇÃO  NO  COMETIMENTO  DE ATOS 
INFRACIONAIS  GRAVES.  IMPOSIÇÃO  DE  MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE  INTERNAÇÃO.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA. ORDEM  DENEGADA.

I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de  
internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de 
outras infrações graves.

II  –  Hipótese  na  qual  a  medida  de  internação  está  devidamente 
lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que,  
como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais 
de  natureza  grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas  não 
foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização.

III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 
anos,  previsto  no  § 3º  do  art.  121  do  ECA.  III  –  Ordem denegada.”  (HC 
113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.12.2012).

“(...) 4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência  
no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação  
na hipótese de reiteração na prática criminosa é constitucional, tendo em vista  
a  previsão  expressa  do  inciso  II  do  artigo  122  do  ECA (Precedentes:  n. 
99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10 e HC n.  
84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).

5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de  
delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na  
prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro 
Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).

6. In casu, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação 
pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.

7.Ordem indeferida.” (HC 94.447/SP, Rel.  Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 
DJe 06.5.2011).

Embora  a  medida  de  internação  seja  excepcional  e  se  possa 
razoavelmente  divergir  acerca  de  sua  pertinência  em  casos  limítrofes,  na 
hipótese dos autos - reiteração na prática de atos infracionais graves -, reputo 
justificada,  nesta  análise,  a  aplicação  da  medida  socioeducativa  de 
internação. O Juízo primevo aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e 
proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, 
naquele momento, inclusive, as circunstâncias que envolvem o adolescente.

Nesse prisma, como bem ressaltou o parecer ministerial, “A medida 
socioeducativa  de  internação  restou  devidamente  fundamentada  nas 
condições  pessoais  do  menor,  que,  segundo  a  sentença,  integra  facção 
criminosa,  e  na  reiteração  no  cometimento  de  outras  infrações  graves,  
independentemente do trânsito em julgado dos procedimentos anteriores”.

Assim,  não detecto teratologia  ou ilegalidade manifesta na medida 
socioeducativa aplicada. 

De  outro  lado,  para  dissentir  dos  fundamentos  das  decisões 
anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida 
socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria 
fática, para o que não se presta a via eleita. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em 
habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.323 (661)
ORIGEM : 209323 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : L.A.P.
ADV.(A/S) : JORGE LUIS GALLI (390632/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão: 
Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus  (eDOC.25) 

impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 
assim ementado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO.  
REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.  FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA  E  IDÔNEA.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  O 
modus operandi do delito – com o constrangimento da vítima à prática de  
dupla  cópula  vaginal,  além  da  prática  de  sexo  oral  –,  por  revelar  maior  
reprovação  da  conduta,  constitui  justificativa  apta  a  amparar  a  fixação  do  
regime prisional mais gravoso do que aquele que corresponderia, como regra  
geral, à pena aplicada. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC.22)

Busca-se, em suma, a abrandamento do regime prisional imposto ao 
ora  recorrente,  pois  o  modo  prisional  mais  gravoso,  in  casu, assentou-se 
unicamente  “em circunstâncias contidas no próprio tipo de estupro,  sendo,  
portanto, baseada na gravidade abstrata.”

É o relatório. Decido.
1. Cabimento do habeas corpus: 
A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se 

presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa 
julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. 
Acerca do tema: 

“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas 
corpus em substituição à  ação de  revisão criminal.”  (HC 128693 AgR, 
Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em 
04/08/2015, grifei) 

“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de 
revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 14/10/2014, grifei) 

“(...)  habeas  corpus não  pode  ser  utilizado,  em  regra,  como 
sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou 
abuso no ato praticado pelo tribunal superior.”  (HC 86367, Relator(a):  Min. 
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto,  por contrariar  frontalmente a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na 
medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no 
caso concreto:

Devido  ao  caráter  excepcional  da  superação  da  jurisprudência  da 
Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão 
somente  em  casos  absolutamente  aberrantes  e  teratológicos,   em  que  a 
ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção 
de quaisquer provas ou colheita de informações,  o que, no caso concreto, 
não se verifica.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à 
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não 
é o caso de concessão da ordem de ofício.
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3.  Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF,  nego 
seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.428 (662)
ORIGEM : 209428 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : LAYRA KAROLINA FERREIRA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  Crime  de  estelionato. 
Retroatividade  da  Lei  13.964/2019  no  que  diz  respeito  à  necessidade  de 
representação.  Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de 
que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, 
desde  que  não  haja  sido  oferecida  denúncia. Inviabilidade.  Precedentes. 
Negativa de seguimento.

Vistos etc.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Layra 

Karolina Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do 
Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental 
no HC 650.841/SC (evento 40).

A Recorrente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 
de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (por duas 
vezes), tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 1, fls.  58-79).

Extraio do acórdão recorrido:
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS  DENEGADO.  

ESTELIONATO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA 
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  IRRETROATIVIDADE  DA  LEI  N.  
13.964/2019. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS 
ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em consonância  
com a orientação do Supremo Tribunal  Federal,  pacificou a controvérsia  e 
decidiu  pela  irretroatividade  da  norma  que  instituiu  a  condição  de 
procedibilidade  no  delito  previsto  no  art.  171  do  Código  Penal  quando já  
oferecida a denúncia.

2. Quanto à aplicação da forma privilegiada (art. 171, § 1º, do CP), o 
salário  mínimo  pode  ser  adotado  como  parâmetro  de  referência  para 
conceituar  coisa  de  pequeno valor,  não  podendo,  entretanto,  ser  adotado  
como critério  de rigor  aritmético.  De todo  modo,  a  estreita  via  do habeas  
corpus  não  é  o  instrumento  adequado  para  a  análise  da  tese  ventilada,  
porquanto a alteração das conclusões adotadas pela instância a quo (de que  
a vantagem indevida obtida pela ré não pode ser considerada de pequeno  
valor),  nos  termos  pretendidos,  demanda aprofundado exame  do  conjunto  
probatório produzido.

3. Caso em que não há nenhuma ilegalidade na substituição da pena  
privativa  de  liberdade  realizada  pela  autoridade  judiciária  que,  dentro  dos  
limites da discricionariedade que lhe é conferida pela legislação penal e após 
proceder  à  análise  das  particularidades  do  caso  concreto,  decidiu  pela 
imposição de duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP).

4.  Conforme  a  jurisprudência,  inexiste  direito  subjetivo  do  réu  em 
optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas  
restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa. E, se ao tipo 
penal  é  cominada  pena  de  multa  cumulativa  com  a  pena  privativa  de 
liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação.  
5. Agravo regimental improvido. ” 

No  presente  recurso  ordinário,  a  Defesa  alega,  em  síntese,  a 
retroatividade da Lei 13.964/2019, que estabeleceu a indispensabilidade de 
representação para ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público (art. 
171, § 5º, do Código Penal). Argumenta que “a ré foi, inicialmente, absolvida 
de um dos crimes praticados, em sentença que se baseou na ausência de  
declaração em juízo de uma das vítimas”.  Sustenta que “essa suposta vítima 
pode, perfeitamente, não desejar apresentar representação, de modo que os 
crimes cometidos pela ré seriam reduzidos substancialmente, em quantidade 
e na gravidade das consequências, com o valor sendo reduzido a quantia  
referente  a aproximadamente  1/3  (um terço)  daquela  considerada em sua 
condenação”. Requer  a  aplicação  retroativa  da  Lei  13.964/19,  com  a 
intimação das vítimas para o oferecimento da representação, caso queiram 
(evento 46).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral  da República  Luiz  Augusto Santos  Lima,  opina pelo   provimento do 
recurso (evento 64).

É o relatório.
Decido.
O presente recurso ordinário em  habeas corpus diz com a alegada 

possibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP.
A Corte Superior consignou que “No que diz respeito à retroatividade 

da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o § 5º no art. 171 do Código Penal, para  
tornar o crime de estelionato de ação pública condicionada a representação,  
com algumas exceções, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 
data de ontem, pacificou o entendimento da Casa. Ao finalizar o julgamento 
do  HC n.  610.201/SP,  prevaleceu  a  compreensão  de  que  a  exigência  de 
representação na hipótese de crime de estelionato, imposta pelo chamado  
Pacote Anticrime, só pode prevalecer, em casos pretéritos, quando ainda não 
houver o recebimento da denúncia. Quer dizer, não tem o menor cabimento a  
pretensão aqui e agora. De mais a mais, no presente caso, as duas vítimas 
dos estelionatos praticados pela paciente compareceram à polícia para relatar  
o  golpe (fls.  184 e 190),  consistente na encomenda de salgados e doces  
mediante pagamento antecipado realizado por depósitos bancários fictícios, 
feitos com envelopes vazios. Houve, portanto, inequívoca demonstração da 
vontade das vítimas para apuração e responsabilização penal da paciente, o  
que basta -  também de acordo com aquela assentada -  para dar  início  à  
persecução penal em juízo da ação penal pública condicionada ”.

A  Primeira  Turma  desta  Suprema  Corte  firmou  orientação  que 
desautoriza  a  pretensão  de  retroatividade  da  Lei  13.964/2019, 
especificamente  nas  hipóteses  em que  o  oferecimento  da  denúncia  tenha 
ocorrido antes da vigência da referida norma:

“3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código 
Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia 
antes  da  entrada  em  vigor  da  Lei  13.964/19;  uma  vez  que,  naquele 
momento  a  norma  processual  em  vigor  definia  a  ação  para  o  delito  de 
estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de 
procedibilidade  para  a  instauração  da  persecução  penal  em  juízo.”  (HC 
187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020)

No  caso,  a  denúncia  foi  oferecida  pelo  Ministério  Público  em 
17.8.2012  e recebida em 03.9.2012, momento muito anterior à entrada em 
vigor da Lei 13.964/2019 (evento 1, fls. 174-6 e 209). Assim, nos termos da 
jurisprudência  desta  Corte,  inadmissível,  no  ponto,  a  pretensão  veiculada 
nesta sede processual.

Nesse  prisma,  a  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  está 
parametrizada com o que já foi decidido no âmbito da Primeira Turma desta 
Suprema Corte. 

Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade 
no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em 
habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.914 (663)
ORIGEM : 209914 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADV.(A/S) : JOSE MARIO RAMOS CORREIA ARAUJO (47165/PE) E 

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

Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus interposto  por 
Izabella Xavier Falcão de Souza contra decisão do Superior Tribunal Militar 
que  negou  seguimento  ao  aos  Embargos  de  Declaração  nº 
7000504-59.2021.7.00.0000 (documento eletrônico 12).

A recorrente alega, em síntese, que “[o] presente Recurso Ordinário 
Constitucional em habeas corpus discute a incidência da vedação de  bis in 
idem  –  repetitio e  uso  de  relatório  falho  com  informação  atestadamente 
inverídica” (pág. 3 do documento eletrônico 13).

Ao final, pede
“[...] que seja conhecido e provido o Recurso Ordinário Constitucional 

interposto, para reformar o v. Acórdão, determinando a proibição de valoração 
probatória  do  Relatório  CPADSI  nº  17/2018/CPADSI/PGJM,  também 
conhecida como inutilidade probatória, reconhecendo a ilicitude probatória e 
promovendo  seu  consequente  desentranhamento  dos  autos  processuais” 
(pág. 27 do documento eletrônico 13).

Em 7/12/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-
Geral da República (documento eletrônico 16).

Posteriormente,  o  Subprocurador-Geral  da  República  Luiz  Augusto 
Santos Lima opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa 
manifestação é a seguinte:

“Recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  Irresignação  com  o 
apontamento de um mesmo relatório indicativo de movimentações financeiras 
para lastrear denúncias recebidas em duas ações penais militares deflagradas 
em face da Recorrente. Alegado bis in idem. Pleito de desentranhamento da 
prova. Esforço argumentativo das razões recursais que não logrou infirmar a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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conclusão do Superior Tribunal Militar,  amparada em informações do Juízo 
primevo,  de que as ações penais  indicadas pela  Recorrente não guardam 
similitude, à exceção de sua presença no polo passivo, já que tratam de fatos 
distintos, ocorridos em lapsos temporais igualmente diversos, e não contam 
com as mesmas imputações ou corréus. Também insuscetível de refutação a 
premissa  de  que  ‘o  aludido  documento  foi  mencionado  por  se  referir  aos 
dados e às movimentações bancárias da Paciente, o que se fez necessário 
para demonstrar o recebimento de vantagem indevida em relação às condutas 
em análise em cada um dos processos’, não tendo sido fundada apenas nele 
a denúncia na ação penal mais recente. Confronto entre a tese defensiva e o 
conteúdo do acórdão recorrido insuperável sem dilação probatória, inviável na 
via eleita.  Parecer  pelo  não provimento do recurso” (pág. 1  do documento 
eletrônico 18).

É o relatório necessário. Decido.
Anoto,  de  início,  que  o  art.  192,  caput,  c/c  art.  312,  ambos  do 

Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  facultam  ao  Relator  do 
recurso  ordinário  em  habeas  corpus,  denegar  ou  conceder  a  ordem, 
monocraticamente,  ainda  que  de  ofício,  quando  a  matéria  for  objeto  de 
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, 
Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  RHC  138.939/BA,  Min.  Roberto  Barroso;  RHC 
136.727/SP,  Rel.  Min.  Edson  Fachin;  RHC  135.985/DF,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.

Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que
“[a]  ação  de  ‘habeas  corpus’  constitui  remédio  processual 

inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da 
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder 
à  revalorização  dos  elementos  instrutórios  coligidos  no  processo  penal  de 
conhecimento”  (HC  118.912-AgR/SP,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Segunda 
Turma).

Feito  esse registro,  transcrevo agora,  por  oportuno,  a  ementa que 
sintetiza o teor da decisão ora combatida:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
DEFESA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  MINISTRO-RELATOR  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO AO RECURSO.  FATOS  DISTINTOS OCORRIDOS 
EM  PERÍODOS  NÃO  COINCIDENTES.  AÇÕES  PENAIS  DIVERSAS. 
POSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DE  PROVAS  PARA  ELUCIDAR 
CONDUTAS  ILÍCITAS  EM MOMENTOS  DISTINTOS.  DECISÃO  HÍGIDA E 
ALINHADA  COM  A  LEGISLAÇÃO  VIGENTE  E  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE.  RECURSO  PROTELATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  OFENSAS  A 
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  OU  NULIDADES.  MANTENÇA  DO 
DECISUM  OBJURGADO.  REJEIÇÃO  DO  RECURSO.  Agravo  Interno 
interposto pela Defesa de ex-1º Tenente Ex, em face de Decisão monocrática 
do  Ministro-Relator,  que  negou  seguimento  a  Embargos  de  Declaração. 
Mérito. A matéria já foi exaustivamente debatida no Habeas Corpus impetrado. 
Fatos  distintos  ocorridos  em  períodos  não  coincidentes.  Ações  Penais 
diversas. Utilização de provas para elucidar condutas ilícitas. Possibilidade. 
Decisão  monocrática  hígida  e  alinhada  com  a  legislação  vigente  e 
jurisprudência dominante. Ausência de ofensas a princípios constitucionais ou 
nulidades.  Não  acolhimento  da  pretensão  recursal.  A  PGJM,  em 
Contrarrazões, manifesta-se pela admissibilidade do presente Agravo Interno. 
Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição” (pág. 1 do 
documento eletrônico 5).

Conforme  se  verifica,  decidir  de  maneira  diversa  demandaria  o 
reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do 
habeas corpus.

Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, 
caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.071 (664)
ORIGEM : 210071 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : WILLIAM JEFFERSON DE CARVALHO
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL (8195/MS) E 

OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Trata-se  de  recurso  ordinário  em habeas  corpus com  pedido  de 
liminar interposto em favor de William Jefferson de Carvalho contra acórdão 
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao 
Agravo Regimental no HC 699.195/SP (documentos eletrônicos 31 e 32).

O recorrente alega, em síntese, que,
“[o]  presente  recurso  ordinário  tem  como  objeto  o  v.  acórdão 

prolatado pela 5ª  Turma do Colendo Superior  Tribunal de Justiça que não 
conheceu do  Habeas Corpus  nº. 699.195, mas concedeu a ordem de ofício 
para reduzir a pena-base do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão em 
regime inicialmente fechado.

[…]
O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora 

recorrente  WILLIAN  JEFFERSON  DE  CARVALHO  e  outros  5  (cinco) 
acusados,  imputando-lhes  a  prática  dos  delitos  previstos  nos  artigos  33 
(tráfico  de  entorpecentes)  e  35,  caput (associação  para  o  tráfico),  da  Lei 
11.343/2006. Narra o Dominus Litis, que no dia 03 de abril de 2018, WILLIAN 
JEFFERSON  DE  CARVALHO  e  outros  quatro  increpados  (MANUEL 
ALEJANDRO  LUIZ  LEON,  GERARDO  SOMAR  JARAMILLO  ALEMAN, 
CARLOS  IGNACIO  ROMERO  GARCIA  e  BRYHAN  HERMANO  RIVAS 
VELASCO), teriam se associado ‘para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito 
de entorpecentes. ‘  

[…]
A defesa  a técnica  apresentou,  em 18.7.2018  (fls.  1057/1076),  as 

alegações  finais,  requerendo  a  absolvição  com  supedâneo  no  artigo  386, 
inciso IV ou VI,  do Código de Processo Penal.  Subsidiariamente, a defesa 
requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º, art. 33 da 
Lei de Drogas, considerando a primariedade do recorrente e a inexistência de 
qualquer  investigação  que  comprovasse  seu  vínculo  com  organização 
criminosa” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer
“[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário a fim de 

reformar o  v.  acórdão prolatado pela  5ª  Turma do c.  Superior  Tribunal  de 
Justiça  no  Habeas  Corpus 699.195,  reduzindo,  por  conseguinte,  a 
reprimenda-base  imposta  ao  recorrente,  observando  os  princípios  da 
proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, a primariedade do paciente” 
(pág. 10 do documento eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.
Anoto,  de  início,  que  o  art.  192,  caput,  c/c  art.  312,  ambos  do 

Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  facultam  ao  relator  do 
recurso  ordinário  em  habeas  corpus,  denegar  ou  conceder  a  ordem, 
monocraticamente,  ainda  que  de  ofício,  quando  a  matéria  for  objeto  de 
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, 
Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  RHC  138.939/BA,  Min.  Roberto  Barroso;  RHC 
136.727/SP,  Rel.  Min.  Edson  Fachin;  RHC  135.985/DF,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.

Feitos  esses  registros,  transcrevo,  por  oportuno,  a  ementa  que 
sintetiza o teor da decisão recorrida:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.  POSSIBILIDADE, 
QUANTIDADE  E  NATUREZA  DAS  DROGAS.  CONTUDO,  AUMENTO 
DESARRAZOADO.  REDUÇÃO  DA PENA-BASE.  REDIMENSIONAMENTO 
PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de 
discricionariedade  do  julgador,  atrelado  às particularidades  fáticas  do  caso 
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte 
no  caso  de  inobservância  dos  parâmetros  legais  ou  de  flagrante 
desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, 
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do 
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a 
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 
da Lei n.º 11.343/2006. 

3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 
da  Lei  de  Drogas,  consideraram  a  quantidade  e  a  natureza  da  droga 
apreendida  (93,4  kg  de  cocaína,  o  que  segundo  as  instâncias  ordinárias, 
equivalem a R$ 2.800.000,00) para elevar a pena-base. Assim, não há se falar 
em  ausência  de  motivação  específica  que  justifique  no  caso  concreto  o 
aumento superior à fração prudencial de 1/6 para cada vetorial negativada.

4. Não obstante a existência de motivo para a exasperação superior a 
1/6, entendo que o aumento da pena em 8 anos de reclusão - não se mostra 
proporcional, impondo-se o redimensionamento da pena. 

5. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 31).
Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido 

de  que  a  via  estreita  do  habeas  corpus não  permite  que  se  proceda  à 
ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do 
Código Penal, consideradas na sentença condenatória.

Nesse sentido:
“RECURSO  ORDINÁRIO  EM HABEAS  CORPUS.  PENAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS 
NA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido 
de  que  a  via  estreita  do  habeas  corpus não  permite  que  se  proceda  à 
ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do 
Código  Penal,  consideradas  na  sentença  condenatória.  II  -  Nas  instâncias 
antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação 
idônea  para  valorar  negativamente  as  circunstâncias  judiciais.  III  –  Como 
afirmado,  não  é  viável,  na  via  estreita  do  habeas  corpus,  o  reexame dos 
elementos  de  convicção  considerados  pelo  magistrado  na  avaliação  das 
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circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao 
qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda 
Turma).

Faz-se  possível,  nesta  oportunidade,  “[...]  apenas  o  controle  da 
legalidade  dos  critérios  utilizados,  com  a  correção  de  eventuais 
arbitrariedades”  (HC  129920-AgR/SP,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  Segunda 
Turma), que não se verificam na espécie.

Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, 
c/c  art.  312,  ambos  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal). 
Prejudicado o pleito cautelar.

Publique-se.
Brasília, 17 de setembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.193 (665)
ORIGEM : 210193 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : MAICON HENRIQUE SANTOS RAMOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus interposto  contra 
decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que 
não conheceu do HC 680.758/DF (doc. eletrônico 14).

O  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  apresentou 
contrarrazões (doc. eletrônico 28).

A  Procuradoria-Geral  da  República,  em  parecer  da  lavra  da 
Subprocuradora-Geral  Cláudia  Sampaio  Marques,  manifestou-se  pelo  não 
conhecimento  do  recurso  e,  se  conhecido,  pelo  não  provimento  (doc. 
eletrônico 38).

É o relatório. Decido.
O recurso é inviável. Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário 
em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal 
de Justiça” (RHC 108.877/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).

No mesmo sentido,  indico os seguintes precedentes de ambas as 
Turmas  desta  Suprema Corte:  RHC 121.834/SP,  RHC 121.495/SP e RHC 
123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 
121.999-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli,  Primeira Turma; RHC 
144.668/SP,  de  relatoria  do  Ministro  Dias  Toffoli,  Segunda  Turma;  RHC 
116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; e RHC 
171.852/MS,  de  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio,  sendo  relator  para  o 
acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado: 

“RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.  RECORRIBILIDADE.  SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 

1.  Incidência  de  óbice  ao  conhecimento  do  Recurso  Ordinário 
interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna 
decisão  monocrática  de  Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (RHC 
139.314-AgR/SP, Rel.  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 
17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 
de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
DJe  de  29/6/2017;  RHC  121.834/DF,  Rel.  Min.  ROSA WEBER,  Primeira 
Turma,  DJe  de  6/11/2014;  RHC  114.961/SP,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI, 
Primeira  Turma,  DJe de  8/8/2013  e RHC 114.737/RN,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 

2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto 
para  ensejar  a  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  conforme  vem 
sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. 
RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de  24/4/2014;  HC 
97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 
4/4/2014;  RHC  111.935/DF,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  DJe  de 
30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 
30/9/2013).

3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem 
flagrante constrangimento ilegal.

4. Recurso ordinário não conhecido”.
Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (RISTF, art. 21, 

§ 1°).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.194 (666)
ORIGEM : 210194 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PARANÁ

RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : LAFAYETE CHAGAS CARNEIRO
ADV.(A/S) : FABIO ROGERIO BARBOSA FERNANDES DOS 

SANTOS (32155/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido 
de medida liminar, interposto por Lafayete Chagas Carneiro, contra acórdão 
proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou 
provimento ao agravo regimental no HC 673.496 – PR.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito 
descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, a 
ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda para 5 anos e 
reclusão e abrandou o regime de cumprimento de pena para o intermediário.

Ainda  irresignada,  a  defesa  impetrou  habeas  corpus no  STJ,  que 
concedeu a ordem parcialmente para reconhecer o bis in idem na dosimetria 
da pena, ajustando o quantum para 2 anos  de reclusão. 

Nesta  Corte,  o  recorrente  postula  em  suma  a  fixação  do  regime 
aberto.

É o relatório.
Passo a decidir. 
As razões não merecem acolhimento. 
Isso  porque,  como  bem  pontuado  pelo  STJ,  não  há  qualquer 

ilegalidade  que  inviabilize  a  fixação  do  regime  semiaberto  para  início  do 
cumprimento da pena,  principalmente em razão da valoração negativa das 
circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base. 

Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
“Dessa  forma,  impõe-se  a  (re)  análise  da  dosimetria  e  do  regime 

prisional. Na primeira fase, mantém-se a exasperação da pena-base em 1/5, o 
que equivale a 1 ano, fixando-a em 6 anos de reclusão, além de 600 dias-
multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes, aplica-se a redução de pena do 
tráfico privilegiado em seu patamar máximo -  2/3  (dois  terços),  tornando-a 
definitiva em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Em  que  pese  a  primariedade  do  paciente,  a  presença  de 
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na fase do art. 59, com base 
na natureza/quantidade do entorpecente apreendido, justifica tratamento mais 
gravoso  e,  portanto,  a  manutenção  do  regime  inicial  semiaberto  para  o 
resgate da pena, restando prejudicada a análise de eventual substituição por 
restritivas de direitos.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reduzir a pena do 
paciente ao patamar de 2 anos de reclusão, além de 200 dias-multa, mantido 
o regime inicial semiaberto”. (eDOC 14)

Desse  modo,  verifico  que  o  juízo  de  origem ao  fixar  regime mais 
gravoso para início do cumprimento da pena e ao negar a concessão dos 
benefícios  de  substituição  da  pena  baseou-se  nas  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis ao réu, e principalmente pela culpabilidade.

Desse modo, verifico que o acórdão impugnado está em consonância 
om a jurisprudência desta Corte e atende ao princípio da individualização da 
pena e o presente  writ  decorre de mero inconformismo da parte, que não 
aceita seus fundamentos. 

Ante  o  exposto,  com base  no  artigo  192, caput,  do  RISTF,  nego 
provimento ao presente recurso ordinário. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

MEDIDA CAUTELAR NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 210.196

(667)

ORIGEM : 210196 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA
ADV.(A/S) : ALVARO DOS SANTOS FERNANDES (230704/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Decisão:
 Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.30) em que 

se busca, em síntese, absolvição por ausência de provas, ou subsidiariamente 
atenuação do regime prisional fixado, a fim de que a recorrente possa cumprir 
a pena, desde logo, em regime aberto. 

É o relatório. 
Cumpre  assinalar,  por  relevante,  que  o  deferimento  da  medida 
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liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado 
aos  juízes  e  tribunais,  somente  se  justifica  em face  de  situações  que  se 
ajustem aos  seus  específicos  pressupostos:  a  existência  de  plausibilidade 
jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável 
ou de difícil  reparação (periculum in  mora),  de outro.  Sem que concorram 
esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão 
da medida liminar. 

Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não 
depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão 
da liminar.

Outrossim, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas 
corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se 
justifica  quando  a  situação  demonstrada  nos  autos  representar  manifesto 
constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.

Sendo  assim,  prima facie,  não verifico  ilegalidade  evidente,  razão 
pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final 
do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 

Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à 
PGR.

Após, voltem-me conclusos. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Edson Fachin 
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.388 (668)
ORIGEM : 210388 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ALEX SANDRO DOS SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus interposto  contra 
acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
que  negou  provimento  ao  Agravo  Regimental  no  HC  668.023/RS,  assim 
ementado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE  ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA.  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DO 
REDUTOR  PREVISTO  NO  §  4º  DO  ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/2006. 
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE 
O  PACIENTE  SE  DEDICAVA  ÀS  ATIVIDADES  CRIMINOSAS. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  AGRAVO 
DESPROVIDO.

[…]
II  -  A via  do  writ somente se mostra adequada para a análise da 

dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do 
conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas 
do  crime de  tráfico de drogas  poderão  ser  reduzidas de  um sexto  a dois 
terços,  vedada a conversão em penas  restritivas de  direitos,  desde  que  o 
agente seja primário,  de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo 
legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, 
da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim 
como as demais  circunstâncias do art.  59 do CP,  podem ser  utilizadas na 
definição  de  tal  índice  ou,  até  mesmo,  no  impedimento  da  incidência  da 
minorante,  quando  evidenciarem  a  dedicação  do  agente  ao  tráfico  de 
entorpecentes.

IV  -  Na  espécie,  houve  fundamentação  concreta  e  idônea  para  o 
afastamento do tráfico privilegiado, pois o agravante responde a outras duas 
ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a 
justificar  o  afastamento  da  redutora  do  art.  33,  parágrafo  4º,  da  Lei  n. 
11.343/06,  pois  demostram  que  o  paciente  se  dedicava  às  atividades 
criminosas.

V  -  É  possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais 
em  curso  para  formação  da  convicção  de  que  o  Réu  se  dedicava  às 
atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 
33,  §4º,  da  Lei  11.343/06,  nos  termos  do  voto  já  consignado  na  Terceira 
Seção,  no julgamento do EREsp N. 1.431.091/SP de Relatoria do Ministro 
Felix Fischer.

Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 27).
Nesta  pretensão  recursal,  a  defesa  sustenta,  em  síntese,  que  “a 

fundamentação adotada no v.  acórdão recorrido vem sendo repelida neste 
Supremo  Tribunal  Federal,  como  se  observa  da  decisão  proferida  no  HC 
173.806/MG,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  j.  em  18.02.2020,  Dj  de 
09.03.2020”,  sendo  esta  também  a  “orientação  da  2ª  Turma  da  Suprema 

Corte, como decidido no agravo regimental no ARE 1.231.853/SE, Rel. Min. 
Gilmar  Mendes,  j.  Em  03.03.2020,  DJ  de  18.03.2020”  (págs.  2-3  do  doc. 
eletrônico 34).

Requer,  ao  final,  “o  provimento  do  presente  recurso,  para  que, 
afastando-se a fundamentação inidônea que impede a aplicação do privilégio 
previsto  no § 4º  do  art.  33 da Lei  11.343/06,  seja  concedida  a ordem de 
habeas corpus pleiteada na inicial” (pág. 4 do doc. eletrônico 34).

O  Ministério  Público  Federal  (doc.  eletrônico  41)  e  o  Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul (doc. eletrônico 47) apresentaram 
contrarrazões.

É o relatório. Decido.
O  acórdão  recorrido  está  em  desacordo  com  a  orientação 

jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte, firme no sentido de 
que  deve  ser  idônea  a  fundamentação  para  justificar  o  afastamento  da 
minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por 
si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em 
julgado  para  comprovar  a  dedicação  do  paciente  a  atividades  criminosas. 
Vejam-se os seguintes precedentes:

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa 
de  diminuição  de  pena  do  §  4º  do  artigo  33  da  Lei  11.343/2006.  4.  Não 
aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. 
Paciente  primário.  6.  Ausência  de  provas  de  que  integra  organização 
criminosa  ou  se  dedique  à  prática  de  crimes.  7.  Decisão  contrária  à 
jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno 
do  STF,  ao  julgar  o  RE  591.054,  com  repercussão  geral,  de  relatoria  do 
Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de 
inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser 
considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. 
Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus 
antecedentes  decisões  condenatórias  irrecorríveis,  sendo  impossível 
considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em 
andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao 
artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 
8.  Decisão  monocrática  do  STJ.  Ausência  de  interposição  de  agravo 
regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo 
proceda à nova dosimetria” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA DO  ART.  33,  §  4°,  DA LEI  11.343/2006.  PROCEDIMENTOS  E/OU 
PROCESSOS  CRIMINAIS  SEM  TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE 
FUNDAMENTADAMENTE  E  RECALCULAR  A  DOSIMETRIA.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição 
pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não 
pode  ter  sua  aplicação  afastada  com  fundamento  em  ‘investigações 
preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em 
fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LIV (presunção de não 
culpabilidade),  do  texto  constitucional’  (HC  151.431/MG,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes).  Precedentes.  II  -  A escolha  do  patamar  de  diminuição  da  pena 
prevista  no § 4°  do art.  33 da Lei  de Drogas não prescinde de adequada 
fundamentação.  Precedentes.  III  –  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento” (HC 144.309-AgR/MG, de minha relatoria).

Com  essa  mesma  compreensão,  cito  as  seguintes  decisões 
monocráticas proferidas em casos análogos: HC 168.788/SP, de relatoria do 
Ministro  Edson  Fachin;  RHC  149.273/MG,  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar 
Mendes.

Isso posto, com fundamento no 312, combinado com o art. 192 do 
Regimento  Interno  do  STF,  dou  provimento  a  este  recurso  ordinário  em 
habeas  corpus,  tão  somente  para  determinar  ao  Juízo  competente  que 
proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução 
prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  11.343/2006,  na  fração  que  entenda 
adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais 
consectários legais. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 
3.359

(669)

ORIGEM : 00880233220201000000 - SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REQTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
REQDO.(A/S) : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
REQDO.(A/S) : ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
REQDO.(A/S) : ESTADO DO MARANHAO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
REQDO.(A/S) : ESTADO DA PARAIBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
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REQDO.(A/S) : ESTADO DE PERNAMBUCO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
REQDO.(A/S) : ESTADO DO PIAUÍ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
REQDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE
REQDO.(A/S) : ESTADO DE ALAGOAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAÍBA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA 

PARAÍBA
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO SERGIPE
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

SERGIPE
INTDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS

DESPACHO: Trata-se de tutela provisória incidental proposta pela União, 
objetivando:

“(…) que os 22.158 casos de cancelamento referidos na Nota Técnica 
nº 41/2021 (documento anexo) sejam imediatamente ressalvados dos efeitos 
da  medida  liminar,  na  linha  do  voto  já  proferido  pelo  Ministro  MARCO 
AURÉLIO, até que concluído o julgamento da presente ação.

Sucessivamente,  postula  que a tutela  incidental  a  ser  deferida,  de 
antemão,  ressalve  futuros  cancelamentos  decorrentes  (...)  de  fraude, 
pagamento do auxílio emergencial e descumprimento das condições, na linha 
do voto proferido pelo Ministro MARCO AURÉLIO”. (eDOC 235, p. 13)

Os  autos  vieram  conclusos  ao  meu  gabinete  em  virtude  da 
aposentadoria do relator. 

Considerando que o novo Ministro desta Suprema Corte toma posse 
na data de hoje,  16.12.2021,  substituindo o antigo Ministro  Relator,  Marco 
Aurélio, considera-se encerrada a substituição prevista no art. 38, inciso I, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  segundo o qual haverá a 
substituição do relator em caso de vacância, para deliberação sobre medida 
de caráter urgente.

À Secretaria para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator (art. 38, I, do RISTF)

Documento assinado digitalmente

NONA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 756

(670)

ORIGEM : 756 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADV.(A/S) : EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 

30746/ES, 428274/SP) E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : FEDERACAO BRASILEIRA DAS ASSOC DE SINDROME 

DE DOWN
ADV.(A/S) : CAHUE ALONSO TALARICO (214190/SP)
ADV.(A/S) : MARGARIDA ARAUJO SEABRA DE MOURA (397/RN)
ADV.(A/S) : CLAUDIA DE NORONHA SANTOS (096191/RJ)
ADV.(A/S) : CAIO SILVA DE SOUSA (152230/RJ)
INTDO.(A/S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ADV.(A/S) : PAULO MACHADO GUIMARAES (05358/DF) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF, 

7040/O/MT)

INTDO.(A/S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADV.(A/S) : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO 

(68951/BA, 25120/DF, 409584/SP)
INTDO.(A/S) : CIDADANIA
ADV.(A/S) : PAULO MACHADO GUIMARAES (05358/DF) E 

OUTRO(A/S)

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo 
Partido dos Trabalhadores – PT, com o objetivo de 

“requerer  que  o  Governo  Federal  apresente  complementação  ao 
Plano  Nacional  de  Vacinação  para  a  inclusão  das  etapas  referentes  às 
crianças de 5 (cinco) a 11 (onze) anos, tendo em vista que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária autorizou a imunização desta faixa etária com a vacina 
Pfizer”.

Afirma, em síntese, que,
“com base na totalidade das evidências científicas disponíveis e nos 

exemplos de outros países, a ANVISA a vacina autorizou e recomendou a 
utilização da Pfizer-BioNTech COVID-19 na imunização das crianças entre 5 
(cinco) e 11 (onze) anos, tendo em vista que pode ser eficaz na prevenção de 
doenças graves, potencialmente fatais ou condições que podem ser causadas 
pelo SARS-CoV-2 18. 

E mais, também é de autoria do Governo Federal a informação que o 
início da vacinação depende, agora, apenas e tão somente do calendário e da 
logística do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/
MS).”

Ao final, requer:
“que o Governo Federal apresente, em 48 (quarenta e oito) horas, a 

complementação do Plano Nacional de Vacinação, para incluir  as etapas a 
serem cumpridas  para iniciar  e  concluir  a  vacinação de  crianças  entre  05 
(cinco) e 11 (onze) anos contra a Covid-19, incluindo-se um cronograma que 
viabilize a cobertura vacinal adequada de toda a população infantil antes da 
retomada das aulas, bem como a previsão de um dia nacional (Dia D) para 
vacinação, ou mesmo a designação de possíveis datas para a realização de 
grandes mutirões de incentivo e vacinação.”

É o breve relatório.
Manifeste-se a União Federal em 48 horas sobre o pedido.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSOS

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO 1.272.269

(671)

ORIGEM : 10290180220148260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : ZUNZAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADV.(A/S) : EMELY ALVES PEREZ (315560/SP)
AGDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental contra decisão que rejeitou os 
embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho 
desse julgado:

“Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de 
omissão,  contradição,  obscuridade ou erro  material  da decisão embargada 
(art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas 
hipóteses.

Inicialmente,  conforme  consignado  na  decisão  embargada,  a 
jurisprudência  desta  Corte,  firmada  no  ARE-RG  1.255.885,  no  âmbito  da 
repercussão geral, não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de 
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 

‘Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. 
Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas 
distintas.  Ausência  de  transferência  de  propriedade  ou  ato  mercantil. 
Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de 
repercussão  geral.  Reafirmação  da  jurisprudência  da  Corte  sobre  o  tema. 
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte 
conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a 
seguinte tese de repercussão geral:  Não incide ICMS no deslocamento de 
bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em 
estados  distintos,  visto  não  haver  a  transferência  da  titularidade  ou  a 
realização  de  ato  de  mercancia’.  (ARE  1.255.885  RG,  Rel.  MINISTRO 
PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe 15.9.2020) 

Além disso,  a  parte afirma que a questão acessória a  respeito  da 
necessidade de destaque de ICMS nas notas fiscais de transferência, deveria 
ter sido julgada improcedente, uma vez que não constituiu parte do pedido 
inicial.

Nesse  contexto,  conforme  assentado  na  decisão  embargada,  com 
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relação a esse ponto, entendo que a parte não demonstrou de que forma o 
acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal.  Registre-se que é 
necessária,  para  a  admissão  do  recurso  extraordinário,  a  demonstração 
efetiva de ofensa à Constituição Federal,  o que não ocorreu no caso dos 
autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF”. (eDOC 56)

No agravo regimental,  sustenta-se o afastamento da incidência  do 
ICMS  sobre  as  operações  de  transferências  internas  e  interestaduais  de 
mercadorias entre os seus estabelecimentos. 

Afirma que, em momento algum, intentou demonstrar que a exigência 
de  escrituração  do  ICMS  viola  a  Constituição  Federal,  visto  que  o 
cumprimento de obrigações acessórias nunca foi objeto de impugnação.

Alega que o tribunal de origem entendeu que, para fins de controle 
fiscal, o ICMS deve ser recolhido e destacado nas notas fiscais referentes às 
remessas de mercadorias  entre  estabelecimentos de sua titularidade. Aduz 
que tal constatação não significa que a parte agravante esteja se insurgindo 
contra o cumprimento das obrigações acessórias, mas, sim contra a decisão 
que reconheceu a incidência do ICMS nas operações de simples transferência 
de mercadorias entre os seus estabelecimentos, o que afronta o art. 155, § 2º, 
inciso I, da Constituição Federal.

Assevera  que  nunca  se  pretendeu impugnar  eventuais  obrigações 
acessórias,  como a  emissão  de  notas  fiscais  e  o  destaque  de  ICMS nas 
saídas em transferência.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme 
certidão constante do eDOC. 32.

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente,  conforme consignado na  decisão embargada,  registro 

que a jurisprudência desta Corte não reconhece a incidência do ICMS nas 
transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 

Na  hipótese,  o  juízo  de  origem consignou  que   não  constitui  fato 
gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento  do  mesmo  contribuinte.  Ocorre  que,  em  outro  ponto, 
assentou  que  “o  procedimento  de  exigir  a  escrituração  para  evitar  futura  
ofensa  ao  princípio  da  não  cumulatividade  é  legal  e  não  prejudica  o  
contribuinte, porque eventual recolhimento será posteriormente compensado 
com o crédito relativo, razão pela qual deve ser observado” (eDOC 3, p. 187). 

Com relação a esse trecho, a parte agravante afirma que o tribunal a 
quo entendeu  por  julgar  a  demanda  improcedente  porque  entende  que  o 
ICMS  pode,  sim,  incidir  sobre  operações  de  mera  transferência  de 
mercadorias. 

Entendo que assiste razão à ora recorrente quanto a essa alegação.
Com  efeito,  a  jurisprudência  desta  Corte,  firmada  no  ARE-RG 

1.255.885 (tema 1.099),  no âmbito da repercussão geral,  não reconhece a 
incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos 
do mesmo titular. 

No  voto  proferido  na  ocasião,  em  seu  dispositivo,  este  Tribunal 
determinou que o estado recorrido se abstivesse de cobrar ICMS em situação 
correspondente  à  transferência  interestadual  de  bovinos  entre 
estabelecimentos de titularidade dos recorrentes, sem a configuração de ato 
mercantil, assim como se abstivesse de promover atos que impedissem essa 
movimentação. Além disso, determinou expressamente que o estado emitisse 
as notas fiscais de produtor rural necessárias para o referido transporte, sem 
as condicionar ao prévio recolhimento do imposto. 

Nesse  contexto,  verifica-se  que  o  procedimento  de  exigir  a 
escrituração,  ao  fundamento  de  que  eventual  recolhimento  será 
posteriormente compensado com o crédito relativo, destoa da jurisprudência 
firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Ante  o  exposto,  reconsidero  a decisão  agravada,  para  acolher  os 
embargos de declaração opostos anteriormente (eDOC 11) no sentido de dar 
provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigência da escrituração 
na hipótese e consequente exigência do imposto

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.286.380 (672)
ORIGEM : 00326691420178190000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO
INTDO.(A/S) : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES

ADV.(A/S) : LUIZ LEANDRO LEITAO GOMES FILHO (118286/RJ)
INTDO.(A/S) : MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES/RJ
ADV.(A/S) : ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR
ADV.(A/S) : FILIPE ALBERNAZ MOTHE (159294/RJ)
ADV.(A/S) : HARLEY GIMENEZ FERREIRA DA SILVA (28759/ES, 

221006/RJ)

DESPACHO: Trata-se de Petição nº 90346/2021 (eDOC 37) formulada 
pelo Sindicato Dos Profissionais Servidores Públicos Municipais De Campos 
Dos  Goytacazes  –  SIPROSEP,   na  qual  requer  admissão  neste  feito  na 
qualidade  de  amicus  curiae,  bem  como  a  anotação  do  nome  do  seu 
representante legal, para efeito de publicações, sob pena de nulidade 

O Sindicato fundamenta seu pleito, nestes termos (eDOC 37, p. 3-5): 
A legitimidade ativa do sindicato tem alicerce nos moldes do Artigo 5º, 

V, da Lei Federal nº 7.347/1985, Artigos 81 e 82, da Lei Federal nº 8.078/1990, 
com proteção constitucional fundamental no Art. 8º, III, da CRFB, cabendo ao 
sindicato  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Identidade que 
se enquadra no presente litígio, que tem como objetivo a proteção dos direitos 
coletivos e homogêneos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de 
Campos dos Goytacazes (PMCG). 

A presente habilitação do sindicato visa demonstrar a Suprema Corte 
o impacto na vida de nossos associados que são atingidos com a decisão ora 
agravada. Segundo o artigo 138 do Código de Processo Civil  os requisitos 
aptos a autorizar a participação e intervenção de amicus curiae no processo 
seriam: a relevância da matéria; a especificidade do tema objeto da demanda 
ou repercussão social da controvérsia; e a representatividade do requente.”

É o relatório.
Não há, neste momento, o que acolher.
É cediço na jurisprudência do STF que não é devido o ingresso em 

feito, na qualidade de terceiro interveniente, após o momento do julgamento 
do mérito do recurso extraordinário, que, no caso em exame, já ocorreu.

Com efeito, por entender que o papel do amicus curiae é possibilitar a 
contribuição  de  órgãos  e  entidades  dotados  de  representatividade  para  o 
debate acerca da matéria a ser examinada, esta Corte fixou a orientação de 
que não é admissível sua intervenção após a liberação do feito em pauta para 
julgamento por órgão colegiado, conforme se verifica, exemplificativamente, 
do  seguinte  excerto  de  decisão  monocrática  proferida  pelo  Min.  Roberto 
Barroso no RE 589998 ED (DJe 9.5.2017):

“8.  Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  STF  já  construiu  alguns 
parâmetros para a aceitação de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a 
formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão 
em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes 
Direito,  j.  22.04.2009;  ADI  4246,  dec.  monocrática,  Min.  Ayres  Britto,  j. 
10.05.2011;  ADI  4067  AgR,  Plenário,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  j. 
10.03.2010).  Entende-se  que  a  finalidade  do  amicus é  contribuir  para  a 
formação  da  convicção  da  Corte.  Após  a  instrução  e  sendo  colocado  o 
processo em pauta, não haveria mais como se atingir essa finalidade, dado 
que já iniciada a formação da convicção do Tribunal”.

Aplicado tal  raciocínio à espécie, é  possível  concluir  que, já tendo 
sido julgado o mérito do recurso e estando pendente agravo regimental  do 
Município  de  Campos  dos  Goytacazes   não  há  mais  contribuição  a  ser 
fornecida pela parte peticionante, sendo extemporâneo seu pleito. Confira-se, 
a respeito, o seguinte julgado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
DIREITO  TRIBUTÁRIO.  FPM.  PEDIDO  DE  INGRESSO  COMO  AMICUS 
CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE 
MUNICÍPIOS.  AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE  E  CONTRIBUIÇÃO 
ESPECÍFICA.  1.  A interação  dialogal  entre  o  STF  e  pessoas  naturais  ou 
jurídicas,  órgãos  ou  entidades  especializadas,  que  se  apresentem  como 
amigos  da  Corte,  tem  um  potencial  epistêmico  de  apresentar  diferentes 
pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, 
vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes 
em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais 
legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o 
art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como  amicus 
curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão 
social  da  controvérsia,  assim  como  a  representatividade  adequada  do 
pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 705.423-
AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário , DJe 08.02.2017). 

Nesse sentido, destaco, no ponto, decisão monocrática exarada no 
ARE 764.029-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 11.10.2019, 
assim fundamentada:

“(...) é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer 
entidade ou pessoa natural  como amigo da corte (friend of court) deve ter 
como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção.

 A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da 
ADI 3.045/DF:

  “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se 
em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa,  
em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do  
litígio constitucional”.

 No caso concreto, tal circunstância não se observa, pois o recurso já 
foi  julgado, estando pendente, por ora, o agravo regimental  interposto pela 
Light Serviços de Eletricidade.
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 Outrossim,  diferentemente  de  um  recurso  extraordinário  com 
repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle 
concentrado  de  constitucionalidade,  a  presente  causa  afetará  diretamente 
apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município do 
Rio de Janeiro, os quais já trouxeram, em suas peças processuais, dados e 
subsídios jurídicos suficiente ao julgamento do agravo regimental.

  Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida 
nessa fase processual”.

Ante o exposto,  indefiro o ingresso do peticionante no feito como 
amicus curiae, bem como o pedido de inclusão dos nomes do Dr.  Fabrício 
Pessanha Rangel Marcos  e  do Dr. André Martins Barbosa , representante 
legal  do requerente (eDOC 38),  em razão de os referidos advogados não 
estarem representando quaisquer das partes integrantes do feito. Recebo, no 
entanto, a petição como memorial.  

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente 

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.359

(673)

ORIGEM : 10511224620188260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
EMBDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  decisão  que 
entendeu que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  ao  Poder  Judiciário  é 
facultado,  em  situações  excepcionais,  determinar,  sem  que  se  configure 
violação do princípio da separação de poderes, a implementação de políticas 
públicas assecuratórias de direitos constitucionais essenciais. 

O  presente  caso  refere-se  à  acessibilidade  de  pessoas  com 
deficiência,  cujos  direitos  são  garantidos  não  apenas  pela  Constituição 
Federal  de 1988,  mas também pela assinatura,  pelo  Brasil,  da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo 186/2008, possuindo, portanto,  status de emenda constitucional, 
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei Maior. 

Por fim, foi estabelecido que o Poder Público não pode furtar-se a 
implementar  políticas públicas sob o argumento de limitação orçamentária, 
ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável. 

O embargante, embora concorde com o mérito da decisão, sustenta 
que a decisão embargada incorreu em obscuridade e contradição, uma vez 
que

“ [...] Por outras palavras, a decisão afirmou que dera provimento ao 
recurso extraordinário, porém, ao invés de já impor a condenação à obrigação 
de fazer para promoção da acessibilidade no local referido, tal qual pleiteado, 
determinou o retorno dos autos à origem, para que se procedesse a novo 
exame  da  ação  civil  pública  com  observância  da  jurisprudência  por  ela 
indicada, que vinha no sentido de que o Poder Público não pode se furtar à 
observância  dos  seus  encargos  constitucionais,  como  é  o  caso  da 
implementação de políticas públicas assecuratórias dos direitos das pessoas 
com deficiência. 

Diante  de  tal  quadro,  verifica-se  a  necessidade  de  integração  da 
decisão, porque não há qualquer óbice ao julgamento imediato da causa pelo 
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se, desde já, a obrigação do Poder 
Público de promoção da acessibilidade na via apontada na petição inicial. O 
reenvio  dos  autos  à  origem  para  que  profira  novo  julgamento  configura 
medida desnecessária”. (págs 3 e 4 do documento eletrônico 31). 

É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. 
De  fato,  é  consolidada  a  jurisprudência  desta  Corte  quanto  à 

possibilidade do Poder Judiciário, em caráter excepcional, sobretudo quando 
caracterizada  a  inércia  ou  morosidade  da  Administração,  determinar  a 
concretização  de  políticas  públicas  para  assegurar  o  exercício  de  direitos 
constitucionalmente reconhecidos como fundamentais para o cidadãos. Cito, 
por oportuno, os seguintes precedentes: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  POLÍTICAS 
PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE 
ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 

1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos 
emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, 
ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória 
de direitos fundamentais. Precedentes. 

2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (RE 877.607 AgR/MG, 

Rel. Min. Roberto Barroso) 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  14.6.2016.  DIREITO  CONSTITUCIONAL. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 
AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.  INOCORRÊNCIA. 
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao 
Estado  a  obrigação  de  fazer  reparação  em  escolas,  quando  estas  se 
encontrarem  em  condições  precárias,  por  se  relacionarem  a  direitos  ou 
garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos 
poderes. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de 
honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de 
multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573 AgR/PB, Rel. 
Min. Edson Fachin) 

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  POLÍTICAS PÚBLICAS.  OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL 
DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA 
CONSTITUCIONAL  DIRETA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DO 
CONJUNTO  FÁTICOPROBATÓRIO  E  DE  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO. (ARE 1.161.551 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Destaco,  no  mesmo sentido,  trecho  do  voto  do  Ministro  Celso  de 
Mello, no julgamento do ARE 763.667/CE: 

“Nem se diga que o Poder Judiciário não disporia de competência 
para  colmatar,  in  concreto,  omissões  estatais  caracterizadas  pelo 
inadimplemento,  por  parte  do  Poder Público,  de dever  jurídico  que lhe  foi 
imposto pela própria Constituição da República, como resulta claro, presente 
o contexto ora em exame , do seu art. 5º, inciso LXXIV, c/c o art. 134. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é 
lícito,  ao  Poder  Judiciário,  em  face  do  princípio  da  supremacia  da 
Constituição,  adotar,  em  sede  jurisdicional,  medidas  destinadas  a  tornar 
efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, como 
sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal. [...].

Ressalto  que  esta  Suprema  Corte,  inclusive,  compreende  que 
omissão  da  Administração  pode  configurar  comportamento  inconstitucional 
por parte do Poder Público: 

“DESRESPEITO  À  CONSTITUIÇÃO  –  MODALIDADES  DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO . 

-  O  desrespeito  à  Constituição  tanto  pode  ocorrer  mediante  ação 
estatal  quanto  mediante  inércia  governamental.  A  situação  de 
inconstitucionalidade  pode  derivar  de  um  comportamento  ativo  do  Poder 
Público,  que  age  ou  edita  normas  em  desacordo  com  o  que  dispõe  a 
Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se 
acham  consignados.  Essa  conduta  estatal  ,  que  importa  em  um  ‘facere’ 
(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 
concreta  dos  preceitos  da  Constituição,  em  ordem  a  torná-los  efetivos, 
operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever 
de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do 
texto  constitucional.  Desse  ‘non  facere’  ou  ‘non  praestare’,  resultará  a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a 
providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo 
Poder Público. (…). ” (ADI 1458 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

In casu, o Ministério Público do Estado de São Paulo impetrou Ação 
Civil Pública, em 2018, contra o Município de São Paulo, tendo em vista que a 
Rua Professora Lucila Cerqueira, na cidade de Tiradentes, possui  diversos 
obstáculos  que  impedem  a  circulação  de  pessoas  com  deficiência  ou 
mobilidade reduzida, fato não contestado nos autos. 

Em  setembro  de  2021,  indagado  o  órgão  ministerial  se,  em 
decorrência do decurso de tempo entre a interposição da ação e a distribuição 
deste  apelo  extremo,  as  modificações  necessárias  para  garantir  a  plena 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida haviam 
sido  realizadas,  foi-me  informado  que  as  alterações  solicitadas  ainda  não 
foram concluídas. Eis a resposta apresentada: 

“Não  foi  encontrada,  na  faixa  livre,  sinalização  visual  e  tátil  com 
objetivo de posicionar e orientar as pessoas com deficiência visual nas vias 
públicas,  aplicada conforme normas técnicas da ABNT (Art.  11 do Decreto 
59.671/2020 e itens 6 e 7 da NBR16.537:2018). Obs. Consta vegetação na 
faixa  de  acesso  (limita  da  faixa  livre)  prejudicando  eventual  linha  guia, 
identificável  e  contínua,  que  poderia  ser  utilizada  para  orientação  ao 
deslocamento de pessoa com deficiência visual na ausência de sinalização 
visual e tátil. 

Não  encontrada  sinalização  visual  e  tátil  na  descontinuidade  da 
referência  edificada,  como  acesso  a  área  de  estacionamento,  quando  o 
fechamento  do  lote  (muro/gradil)  estiver  recuado  (item  7.8.1  da 
NBR16.537:2018). 

Não encontrados rebaixamentos de calçadas construídos na direção 
do  fluxo  da  travessia  de  pedestres  junto  às  confluências  com  a  Rua 
Silvianópolis  e  Rua  Luís  de  Medeiros  da  Silva,  ambas  com  travessias 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341359&codigoClasse=5617
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1341359&codigoClasse=5617


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 244  

sinalizadas (item 6.12.7.3 da NBR9050:2020). 
Não encontrada sinalização visual e tátil direcional transversalmente 

à calçada, marcando as áreas de travessia (item 7.8.3 da NBR16.537:2018). 
Encontrado  rebaixamento  de  guia  para  acesso/circulação  de  veículos 
invadindo a faixa livre (Art. 4º inciso I alínea d do Decreto n° 59.671/20 (Item 
6.12.4 NBR9050:2020)”. (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 25). 

Dessarte,  verifico  que,  na  controvérsia  ora  analisada,  quanto  às 
providências  necessárias  para  que  a  rua  em  questão  seja  integralmente 
adequada para deficientes, a inércia da Administração Pública é evidente, o 
que viola frontalmente a Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. 

Não  há,  portanto,  pelos  motivos  expostos,  necessidade  que  o 
processo retorne ao juízo de origem para que o Município de São Paulo seja, 
então,  obrigado a realizar  modificações fundamentais,  na referida rua,  que 
garantam acessibilidade aos deficientes, sobretudo porque tal medida apenas 
acrescentaria morosidade ao que já deveria ter sido providenciado. 

Isso  posto,  com  base  no  art.  1.024,  §  2°,  do  CPC,  acolho  os 
embargos  de  declaração  para  determinar  que  o  Município  de  São  Paulo 
implemente as obras necessárias para a livre circulação de deficientes na Rua 
Professora Lucila Cerqueira, da cidade de Tiradentes.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

EMB.DIV. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.042.391

(674)

ORIGEM : 00814390520088260050 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ESTADUAL

PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : JOÃO GILBERTO GOMES SANTIAGO
ADV.(A/S) : DORA CAVALCANTI CORDANI (0131054/SP)
ADV.(A/S) : VINÍCIUS SCATINHO LAPETINA (257188/SP)
ADV.(A/S) : DAVI SZUVARCFUTER VILLAR (337079/SP)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
EMBDO.(A/S) : IRENE DE JESUS
ADV.(A/S) : HENRIQUE CATALDI FERNANDES (310611/SP)
ADV.(A/S) : BENEDICTO CELSO BENICIO (133843/RJ, 20047/SP)
ADV.(A/S) : LETICIA ANTUNES DE SA TELES CHRISTIA 

(285712/SP)

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PRESSUPOSTOS 
ESPECÍFICOS  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL  NÃO  PREENCHIDOS. 
ART.  1.043,  I  E  III,  DO  CPC/2015.  ARTS.  330,  331  E  332  DO  RISTF. 
DISSENSO  JURISPRUDENCIAL  INTERNA  CORPORIS NÃO 
DEMONSTRADO.  DEVER  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO  DO  ART.  93,  IX,  DA  LEI  MAIOR.  JURISPRUDÊNCIA  DO 
PLENÁRIO  E  DE  AMBAS  AS  TURMAS  FIRMADA  NO  SENTIDO  DA 
DECISÃO  EMBARGADA.  NÃO  CABIMENTO  DOS  EMBARGOS  DE 
DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.

Vistos etc.
Trata-se  de  embargos  de  divergência  de  João  Gilberto  Gomes 

Santiago contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, 
da minha lavra, pelo qual negado provimento a agravo regimental em agravo 
em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:

“DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  CONTRA A 
LIBERDADE  SEXUAL.  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  OFENSA  NÃO 
CONFIGURADA.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A 
ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XL E 
LV,  E  93,  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NEGATIVA  DE 
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA. 
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.  CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  INAFASTABILIDADE  DA 
JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  REEXAME  DE  FATOS  E 
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Na forma do art. 21, § 1º, 
do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a 
reclamação,  inexiste  ofensa  ao  princípio  da  colegialidade.  Precedentes.  2. 
Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do 
Supremo  Tribunal  Federal  é  no  sentido  de  que  o  referido  dispositivo 
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu 
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, 
capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o 
exame  detalhado  de  cada  argumento  suscitado,  considerada  a 
compatibilidade  entre  o  que  alegado  e  o  entendimento  fixado  pelo  órgão 
julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XL e LV, da Lei 
Maior,  observada  a  estreita  moldura  com  que  devolvida  a  matéria  à 
apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação 

infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional 
extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. Para desconstituir  o 
substrato fático-probatório estabilizado na Corte de origem e acolher o pleito 
defensivo de desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código 
Penal, imprescindível o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em 
sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame 
de  prova  não  cabe  recurso  extraordinário’.  Precedentes.  5.  As  razões  do 
agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a 
decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a 
preceito  da  Constituição  da  República.  6.  Agravo interno conhecido  e não 
provido.”

O embargante sustenta, em síntese, que “do v. acórdão embargado,  
afirmou  essa  Colenda  Primeira  Turma  que  o  artigo  93,  inciso  IX,  da 
Constituição Federal, não impõe ao magistrado o dever de analisar, ainda que 
sucintamente,  todas  as  teses  defensivas,  mas  tão  somente  aquelas  que 
possam  influenciar  o  resultado  da  demanda”.  Aponta,  entretanto,  que, 
“conforme  se  verifica  de  pacífica  jurisprudência  desse  Excelso  Supremo 
Tribunal Federal, inclusive em precedente citado no v. acórdão embargado,  
tido  nos  presentes  embargos  de  divergência  como acórdão  paradigma da 
divergência  (doc.  01),  deve  sim  o  magistrado,  ainda  que  sucintamente,  
analisar todas as teses veiculadas pela defesa”. 

O  Ministério  Público  Federal,  em  manifestação  da  lavra  da 
Subprocuradora-Geral  da República Cláudia Sampaio  Marques,  opina  pelo 
desprovimento do recurso (eDoc 95).

É o relatório.
Decido.
Apesar da representação processual regular e da tempestividade do 

recurso,  não  se  fazem  presentes  na  espécie  os  pressupostos  de 
admissibilidade recursal.

Desafia  embargos  de  divergência  decisão  de  Turma  do  Supremo 
Tribunal  Federal  que,  ao  julgamento  de  recurso  extraordinário,  diverge  do 
julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015, 
arts. 330, 331 e 332 do RISTF).

In  casu,  todavia,  o  acórdão  embargado  reflete  posicionamento  do 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão 
geral,  segundo o qual  “o art.  93,  IX,  da Constituição Federal  exige que o 
acórdão  ou  decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou 
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-
RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010). 
Nesse mesmo sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação 
da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao 
Supremo  Tribunal  Federal.  Não  cabimento.  Questões  remanescentes. 
Cabimento.  Fatos  e  provas.  Reexame.  Impossibilidade.  Legislação 
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.  1. O art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste 
sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele 
explicite  as  razões  que  entendeu  suficientes  à  formação  de  seu 
convencimento.  Ao  reconhecer  a  repercussão  geral  desse  tema,  o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 
791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. 
Segundo  a  firme  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  cabe 
recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de 
origem  em  que  se  aplique  a  sistemática  da  repercussão  geral.  3.  Essa 
orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, 
como instrumento  processual  adequado contra  a  aplicação  do  instituto  da 
repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal 
de origem (art. 1.030, § 2º, CPC). 4. Embora cabível o agravo previsto no art. 
1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso 
extraordinário  para  a  análise  de  legislação  infraconstitucional  e  para  o 
reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo 
regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios 
pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez 
por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do 
Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido 
artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1192566 AgR, Rel. 
Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  TRIBUTÁRIO.  IRPJ.  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS.  OMISSÃO  DE 
RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842. 
CDA.  REQUISITOS  DE  VALIDADE.  REEXAME  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 
TAXA  SELIC.  ATUALIZAÇÃO  E  CORREÇÃO  DE  INDÉBITO  FISCAL. 
POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL. 
INOCORRÊNCIA.  TEMA 339.  INCIDÊNCIA DO TEMA 660.  INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já declarou a constitucionalidade 
da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi 
comprovada,  com  base  no  art.  42  da  Lei  9.430/1996.  Tema  842  da 
repercussão  geral.  2.  Para dissentir  do  acórdão  impugnado no tocante ao 
preenchimento  dos  requisitos  de  validade  da  CDA,  seria  necessário  o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 
279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa 
à Constituição seria apenas indireta. 3. É legítima a utilização, por lei, da taxa 
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SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no 
julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 4. 
Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes,  DJe  13.08.2010,  assentou  a  repercussão  geral  do  Tema  339 
referente  à  negativa  de  prestação  jurisdicional  por  ausência  de 
fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, 
da  Constituição  Federal  exige  que  o  acórdão  ou  decisão  sejam 
fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem determinar,  contudo,  o 
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 
sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. No julgamento do ARE-RG 
748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 
660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a 
alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do 
contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da 
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura 
ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. 
Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.321.613-AgR/PE, Rel. 
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021).

“CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  INTERNO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO 
EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
INEXISTÊNCIA.  CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL 
VIGENTE.  ATO  RECLAMADO  ALINHADO  À  ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL  DESTA  CORTE.  ALEGADA  OFENSA  À  SÚMULA 
VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
AGRAVO  INTERNO  A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  Não  se  afigura 
presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, 
visto  que  o  Tribunal  de  origem  cumpriu  corretamente  as  diretrizes 
estabelecidas por  esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382,  Min.  GILMAR 
MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria 
discutida  no  referido.  2.  Na hipótese,  o  Tribunal  reclamado decidiu  em 
conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a 
desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos 
autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente 
para resolver todos os pontos controvertidos (AI  791.292-QO-RG,  Rel. 
Min.  GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 3.  Em relação  ao parâmetro 
pautado  em  ofensa  ao  Tema  184  da  repercussão  geral,  a  presente 
reclamação,  também,  é  inviável,  uma  vez  que  não  guarda  relação  de 
pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de 
indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral 
trata da competência do Ministério Público para promover investigações de 
natureza penal. 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso 
porque  este  paradigma  alcança  exclusivamente  o  âmbito  de  inquérito  ou 
procedimento  investigatório  criminal.  Daí  a  manifesta  improcedência  da 
presente reclamação,  pois  o  ato  impugnado refere-se  à  ação  de  natureza 
cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há 
estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula 
Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao 
qual se nega provimento” (Rcl 49.797-ED/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

Nesse contexto, não se mostram cabíveis os presentes embargos de 
divergência,  nos termos dos arts.  330,  331 e 332 do RISTF e da pacífica 
jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO.  A teor do 
artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 
103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário 
ou  de  ambas  as  Turmas  estiver  firmada  no  sentido  da  decisão 
embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 
DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).

“AGRAVO  REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  JURISPRUDÊNCIA  DE  AMBAS  AS 
TURMAS  E  DO  PLENÁRIO  FIRMADA  NO  SENTIDO  DA  DECISÃO 
EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. 
Não  se  conhece  dos  embargos  de  divergência  quando  firmada  a 
jurisprudência  de  ambas  as  Turmas  ou  do  Plenário  no  sentido  da 
decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese 
assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, julgado em 
22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 
11.3.2019).

“Agravo regimental  nos embargos de declaração nos embargos de 
divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de 
instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de 
bases  fáticas  entre  as  controvérsias.  Questões  jurídicas  distintas  denotam 
ausência  de  dissenso  jurisprudencial.  4.  Jurisprudência  do  Plenário  da 
Corte  firmada no sentido da  decisão embargada.  5.  Inadmissibilidade 
dos  embargos  de  divergência. 6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento”  (AI  594380  AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR,  Relator(a):  Min.  Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM 

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA EM  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  DISSENSO 
JURISPRUDENCIAL.  DECISÃO  EMBARGADA  DE  ACORDO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR  ESTA CORTE.  1.  A jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  é  firme  no  sentido  de  que  é  dever  da  parte 
embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e 
o  paradigma  apontado  como  divergente  (AI  388.823-AgR-ED-EDv-AgR, 
Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski).  2.  O art.  332  do RISTF 
dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do 
Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão 
embargada.  No  caso  de  que  se  trata,  a  jurisprudência  desta  Corte  está 
alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega 
provimento,  determinando-se o trânsito  em julgado e a baixa imediata dos 
autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 
AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado 
em  29.6.2018,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-163  DIVULG  10.8.2018 
PUBLIC 13.8.2018).

Desse  modo,  firmada a  jurisprudência  de  ambas  as  Turmas  e do 
Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), evidencia-se a 
superação da tese assentada no aresto cotejado.

Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 
21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

EMB.DIV. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 867.196 (675)
ORIGEM : AC - 70060711611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
EMBDO.(A/S) : LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS
ADV.(A/S) : TÂNIA ELIZABETE AULER (0051482/RS)

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde  o julgamento  do  RE 640.452-RG/RO (Tema 487),  de  relatoria  do 
Ministro Roberto Barroso, no qual será examinada a  repercussão geral da 
matéria  atinente  ao  “caráter  confiscatório  de  multa  isolada  por 
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

EMB.DIV. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.292.773

(676)

ORIGEM : 00080628320198160182 - TJPR - 4ª TURMA 
RECURSAL

PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMBTE.(S) : SANDRA REGINA ALVES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUILHERME AUGUSTO BECKER (51716/PR)
EMBDO.(A/S) : ESTADO DO PARANA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde  o  julgamento  da  ADI  5.510/PR,  de  relatoria  do  Ministro  Roberto 
Barroso, na qual será examinada  a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e 
§ 1°; e 156 da Lei Complementar 131/2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 
da Lei  Complementar 92/2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem 
sobre  a  reestruturação  da  carreira  de  Agente  Fiscal  da  Coordenação  da 
Receita do Estado do Paraná.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.059.206 (677)
ORIGEM : AREsp - 200651010149480 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 2ª REGIÃO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : TRANSURB S/A
ADV.(A/S) : FERNANDO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA 
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(034320/RJ)
RECDO.(A/S) : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS
ADV.(A/S) : MOZART COSTA GUIMARAES (91317/RJ)

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde  o  julgamento  da  ADPF  88/DF,  da  relatoria  do  Ministro  Roberto 
Barroso, na qual será examinada a recepção do art. 9°, parágrafo único, do 
Decreto-Lei  3.326/1941  e  do  art.  51  do  Decreto-Lei  5.405/1943,  pela 
Constituição Federal de 1988.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.176.761 (678)
ORIGEM : 00064262320164014100 - TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
PROCED. : RONDÔNIA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) : MARIA VERA LÚCIA DA SILVA ROCHA
ADV.(A/S) : HELIO VIEIRA DA COSTA (640/RO)

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Rondônia, 
assim ementado (eDOC 2, pp. 39/40):

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  TRANSPOSIÇÃO  DO 
SERVIDOR.  VALORES  RETROATIVOS  DECORRENTES  DA  LEI.  
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO . 1. 
Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que 
julgou procedente o pedido, condenando-a no pagamento dos retroativos da  
transposição,  consistente nas  diferenças  entre  as remunerações  recebidas  
como servidor estadual e a que deveria ter recebido como servidor federal.  
Em síntese, a recorrente alega a vedação à pretensão da parte autora. 

2.  Primeiramente,  verifica-se  que  estão  preenchidos  todos  os 
requisitos de admissibilidade do presente recurso. 

3. Quantos aos argumentos suscitados pelo recorrente, não merece  
ser reformada a sentença, eis que o Juízo a quo satisfatoriamente a justificou,  
nos seguintes termos: "(...)  O principal  argumento defensivo é o de que a  
citada  emenda  vedou,  em  absoluto,  o  pagamento  de  diferenças 
remuneratórias,  o  que  obstaculizaria  a  pretensão  autoral.  Não  é  essa, 
contudo,  a  melhor  interpretação  do  dispositivo.  A  norma  constitucional  
reconhece um direito pretérito,  qual  seja,  o pertencimento aos quadros da  
administração  federal  de  servidores  que,  entre  outros,  foram  admitidos  
regularmente  até  15  de  março  de  1987.  Assim,  o  que  visou  a  norma  
constitucional foi vedar que houvesse o pagamento de retroativos anteriores  
ao seu reconhecimento. De fato, a declaração/reconhecimento de um direito  
pretérito  tem, por  consequência natural,  a retroação de efeitos  financeiros,  
respeitados  os  prazos  prescricionais  legais.  Deste  modo,  o  que  almeja  a 
ressalva constitucional é tão somente atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) 
ao reconhecimento que ela mesma efetiva. Não se está, com isso, vedando o 
pagamento  de  valores  posteriores  à  emenda,  pois  aí  não  há  falar  em 
retroativo,  pelo  singelo  fato  de  que  aquilo  que  é  posterior  não  pode  ser  
retroativo. O que é prospectivo, não é retroativo. Há, no argumento defensivo,  
uma contradição em termos. Logo, não se pode atribuir à expressão "vedado  
o  pagamento,  a  qualquer  título,  de  diferenças  remuneratórias  ",  como 
empecilho ao pagamento de diferenças que são posteriores à norma (...). "

4.  Em  face  ao  exposto,  CONHEÇO  para,  no  mérito,  NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso da parte ré.

5. CONDENO a parte recorrente, pois que vencida, em CUSTAS e 
HONORÁRIOS  ADVOCATICIOS,  os  quais  arbitro  em  10%  do  valor  da  
condenação (art. 55 da lei n. 9.099/95).

 6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do  
§  5°  do  art.  82,  da  Lei  n.  9.099/95,  tendo  em vista  que  a  sentença,  por  
unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos. ”

Não foram opostos embargos de declaração.
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 89 do ADCT, bem como 
ao Pacto Federativo.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 55):
“  Ao  determinar  o  pagamento  de  diferenças  remuneratórias  ao 

transposto, a decisão ofende o pacto federativo. 
Isso, porque está a determinar que a União remunere parcialmente 

pessoa sem qualquer vínculo consigo, pois em período anterior à formação do  
vínculo estatutário com a União. 

Essa situação não é mero pormenor, que poderia ser afastado pelo  
Magistrado. 

Se  a  criação  do  vínculo  do  transposto  somente  surge  com  a  
aceitação  expressa  de  seu  enquadramento,  somente  aí  a  União  poderia 

iniciar  o pagamento,  caso contrário,  se estaria  remunerando a servidor  do  
Estado de Rondônia, o que não é admitido, pois cada Ente Federado deve ser  
responsável pelo pagamento dos seus servidores. ”

O Presidente da Turma Recursal  dos Juizados Especiais  Federais 
admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 61).

Observo  que  o  tema  debatido  nos  autos  é  discutido  na  ACO 
3193/RO,  de  minha  relatoria,  pendente  de  julgamento  pelo  Plenário  desta 
Corte.

Posto isto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento 
definitivo da referida ACO 3193.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.200.456 (679)
ORIGEM : 50010940320114047100 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : SIGRID LUCKOW BECKER
ADV.(A/S) : RAQUEL PAESE (15663/RS)
ADV.(A/S) : LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE (46620/DF)
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) : OS MESMOS

DECISÃO: Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pela União 
e por Sigrid Luckow Bercker em face do acórdão da 4ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 361):

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  CIVIL.  GRATIFICAÇÃO 
DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA,  DA SAÚDE E DO 
TRABALHO  -  GDPST.  EXTENSÃO  PARITÁRIA  A  INATIVOS  E 
PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PORTARIA Nº 3.627/2010. A 
lei  de regência que estabeleceu a gratificação não fez qualquer  referência 
acerca de que,  considerando-se a  modalidade  de  aposentadoria  parcial,  o 
pagamento da gratificação também deveria obedecer, em termos percentuais, 
o  mesmo  limitador  da  jubilação.  A  gratificação  de  desempenho  possui 
natureza propter laborem ou pro labore faciendo, assim entendida aquela que 
é satisfeita em virtude do efetivo exercício de uma atividade e de acordo com 
o desempenho do servidor. Em se tratando de vantagem pecuniária que não 
se incorpora aos proventos, não há óbice à redução do respectivo montante. 
O primeiro ciclo de avaliação realizou-se de 1º de janeiro a 30 de junho de 
2011,  ocasião  em  que  a  gratificação  efetivamente  perdeu  o  caráter  de 
generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. Uma vez 
que determinada a retroação dos efeitos financeiros até a data da publicação 
da referida Portaria, a condenação deve ser restringida até 19 de novembro 
de 2010, nos termos dos precedentes desta Turma. Quanto à limitação dos 
efeitos,  dá-se  com  o  termo  final  do  1º  Ciclo  de  Avaliações,  com  a 
homologação dos resultados Apelação e remessa oficial providas.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 33-36).
Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 

102, III, a, do permissivo constitucional.
No  extraordinário  de  Sigrid  Luckow Becker,  aponta-se  ofensa  aos 

arts. 5º, LIV; 37, XV; 40, § 8º; 93, IX, da Constituição Federal.
Sustenta-se,  em  suma,  a  nulidade  dos  acórdãos  por  ausência  de 

fundamentação (eDOC 2,  p.  44/47)  e, mesmo após a regulamentação dos 
seus critérios de avaliação, deverão ser resguardados os direitos adquiridos 
pelo inativo, sem prejuízo da manutenção do valor integral da remuneração 
(eDOC 2, p. 52).

No  recurso  da  União,  reputa-se  vulnerados  os  arts.  5º,  caput,  II, 
XXXIV, XXXV, XXXVI; LIV e LV; 37, caput; 40, § 8º; 93, IX; 100, § 12; e 102, § 
2º,  da  Constituição  Federal,  bem  como  o  art.  3º,  caput,  da  emenda 
Constitucional 47/2005. Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que inexiste 
base legal para o pagamento integral das gratificações de atividade ao autor, 
porque  este  se  aposentou  com proventos  proporcionais  e  que  a correção 
monetária deve ser fixada de acordo com o estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

O processo veio-me por distribuição em 11.4.2019 e, em 16.4.2019, 
despachei  determinando a remessa dos autos ao Tribunal  de origem para 
adequação ao disposto nos arts.  1036 e 1.040, II,  do Código de Processo 
Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE 626.489, Tema 810 e 
do RE 1.052.570,  Tema 983,  ambos da sistemática  da  repercussão  geral. 
(eDOC 307).

Recebidos  os  autos  na  origem,  a  Vice-Presidência  do  TRF  da  4ª 
Região, considerando que o Tema 983 da sistemática de repercussão geral foi 
observado no julgamento da apelação e que o Tema 810 deve ser observado 
pelo Juízo da Execução, determinou a devolução dos autos a este Supremo 
Tribunal Federal. (eDOC 312)

É o relatório. Decido.
Não assiste razão aos recorrentes. 
Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal  analisou o tema debatido 

nestes autos quando do julgamento do ARE-RG nº 808.997, Rel.  Min. Luiz 
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Fux, DJe 1º.08.2014 (Tema 751), concluindo pela inexistência de repercussão 
geral  da  controvérsia,  por  se  tratar  de  discussão  afeta  à  interpretação  de 
legislação infraconstitucional. A propósito, confira-se a ementa do julgamento:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  APOSENTADORIA  PROPORCIONAL. 
GRATIFICAÇÃO.  CÁLCULO.  VALOR  INTEGRAL.  INTERPRETAÇÃO  DE 
LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA REFLEXA.  AUSÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL.” 

Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o 
AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o 
Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de 
prestação  jurisdicional  por  ausência  de  fundamentação  e  reafirmou  a 
jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que 
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou 
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”

Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a 
inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do 
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos 
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional  (ARE-RG 
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da 
sistemática da RG).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 
932, IV, a, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.291.657 (680)
ORIGEM : 10093818920198260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : VILSON SGANZERLA
ADV.(A/S) : RODRIGO SOARES PEREIRA (340619/SP)
ADV.(A/S) : LUCIANA ROSSATO RICCI (243727/SP)
ADV.(A/S) : DANIELLE ARAUJO DE SOUZA (344736/SP)
ADV.(A/S) : LUCAS MALACHIAS ANSELMO (359753/SP)

DECISÃO:  Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão do Tribunal  de Justiça do Estado de São Paulo,  assim ementado 
(eDOC 7, p. 3): 

“Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de cômputo do tempo 
exercido  no  cargo  de  diretor  de  escola  para  concessão  de  aposentadoria  
especial  e  abono  de  permanência.  Admissibilidade.  Cargo  de  diretor  que 
integra  a  carreira  do  magistério.  Observância  ao  decidido  pelo  Supremo 
Tribunal  Federal  mediante  o  julgamento  da  ação  direta  de  
inconstitucionalidade 3.772/DF. Recurso provido, portanto.”

Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 10, p. 1)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 

a  e b, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da 
Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a parte contrária 
não ocupa cargo de professora, mas sim cargo de DIRETORA DE ESCOLA, 
cargo  este  que  pertence  à  classe  dos  especialistas  de  educação,  que  é 
categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição 
Federal, que trata da classe dos docentes.” (eDOC 13, p. 7).

O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 17) 
Em 12.11.2020,  determinei  a  devolução  dos  autos  ao  Tribunal  de 

origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo 
Civil – tema 965 da repercussão geral. (eDOC 22)

A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 25, pp. 
6-10)

É o relatório. Decido.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 7, pp. 5-10):
“(...).  Impõe-se  dar  provimento  à  apelação.  A  propósito,  ora  se  

desacolhe o alegado pela ora recorrida (motivo de descrição resumida no 
supradito relatório),  porquanto,  embora decorrente de provimento mediante 
concurso,  a  função  de  diretor  de  escola  integra  a  carreira  do  magistério.  
Desse modo, o período relativo ao respectivo exercício pode ser computado 
para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafos 1º,  
III,  a,  e  5º,  da Constituição da República. Com efeito,  o colendo Supremo 
Tribunal  Federal,  mediante  o  julgamento  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade 3.772/DF, reconhecera como atividades integrantes do 

magistério  as  de  funções  de  direção,  coordenação  e  assessoramento 
pedagógico, exercidas por professores, ainda que fora da sala de aula, mas 
na unidade de ensino básico. Por sinal, o aresto relativo a essa ação está 
assim ementado: 

(...)
Portanto, consoante esses dispositivos, o cargo de diretor de escola 

integra  os  quadros  do  magistério.  Por  sinal,  para  o  respectivo  exercício, 
imprescindível  o  cumprimento  de  exigências  como  docência  pelo  prazo  
mínimo de oito anos e provimento mediante concurso público. Assim, como 
supra exposto, o fato desse autor ser servidor efetivo no cargo de diretor de 
escola não afasta a caracterização dessa função como integrante da carreira 
de  magistérios,  nos  termos  do  decidido  pelo  colendo  Supremo  Tribunal 
Federal.  Nesse sentido,  aliás,  mutatis  mutandis,  considera-se aresto desta  
Câmara cuja ementa tem a seguinte conformidade: (...)

(...)
Logo, de rigor conceder-se a segurança a fim de que computado o  

tempo de exercício na função de diretor de escola para fins de concessão de 
aposentadoria  especial  e  abono  de  permanência.  Sem  condenação  em 
honorários  advocatícios,  haja  vista  a  natureza  da  ação  mandamental.  
Prevenindo-se em relação à eventual oposição de embargos de declaração 
com exclusivo escopo de prequestionamento, e para viabilizar o acesso às 
vias extraordinária  e  especial,  ora se o considera efetivado em relação às  
matérias infraconstitucional e constitucional formuladas3. À vista do exposto,  
dá-se provimento ao recurso.”

Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão 
recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta 
Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, de relatoria do Ministro 
Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de 
que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala  
de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o 
atendimento  aos  pais  e  alunos,  a  coordenação  e  o  assessoramento  
pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”

Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 
1.039.644  (Tema  965),  de  relatoria  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  Dje 
13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência 
dominante para assentar a seguinte tese:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  APOSENTADORIA  ESPECIAL  DOS  PROFESSORES 
(CONSTITUIÇÃO,  ART.  40,  §  5º).  CONTAGEM  DE  TEMPO  EXERCIDO 
DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial  
relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do  
cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções 
diversas  da  docência  para  fins  de  concessão  da  aposentadoria  especial  
prevista  no  art.  40,  §  5º,  da  Constituição.  2.  Reafirma-se  a  jurisprudência 
dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral:  
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da  
Constituição,  conta-se  o  tempo  de  efetivo  exercício,  pelo  professor,  da 
docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e  
assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação  
infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria  
reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL reafirmada,  nos termos do art.  323-A do Regimento 
Interno.”

Ressalte-se,  ainda,  mesmo  que  assim  não  fosse,  eventual 
divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria 
o  reexame  do  acervo  fático-probatório  dos  autos,  o  que  inviabiliza  o 
processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação 
contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:

“Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  15.3.2017. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO 
DA  ATIVIDADE  DE  DOCÊNCIA.  READAPTAÇÃO  FUNCIONAL.  
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. 
LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.  
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO.  AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal  
Federal,  ao  julgar  a  ADI  3.772/DF,  de  Relatoria  do  Ministro  Ricardo  
Lewandowski,  concluiu  que  a  função  de  magistério  não  se  circunscreve 
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de 
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação  
e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.  2.  
Para se chegar  a  conclusão diversa  daquela  a que chegou o Tribunal  de  
origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em 
cargo  em  que  a  servidora  fora  readaptada,  para  fins  de  aposentadoria  
especial  e  de  outros  direitos  próprios  da  função  de  magistério,  seria  
necessário  o  reexame  de  fatos  e  provas,  além  da  legislação 
infraconstitucional  aplicável  à  espécie.  Incidência  da  Súmula  279  e  da 
jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico 
perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 
282 e  356  do STF.  4.  Agravo  regimental  a  que  se nega  provimento,  com 
aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos  
honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e  
11,  CPC.”  (ARE  917.546-AgR,  de  minha  relatoria,  Segunda  Turma,  DJe 
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1º.8.2018).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE 
SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E 
DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  CARREADO  AOS  AUTOS.  
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As  
funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além 
das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e  
alunos,  a  preparação  de  aulas,  a  coordenação  e  o  assessoramento  
pedagógico  e,  ainda,  a  direção  da  unidade  escolar.  Precedentes:  RE  n. 
600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011,  
e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A  
ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3.  
A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe  
recurso extraordinário.  4.  É que o recurso extraordinário não se presta ao 
exame  de  questões  que  demandam  revolvimento  do  contexto  fático-
probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem 
constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.684-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a e b, do Código de Processo Civil.

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista 
tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 
da Lei 12.016/2009).

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.312.913 (681)
ORIGEM : AREsp - 10360606820158260053 - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : HUGO YENDO
ADV.(A/S) : JORGE ROBERTO AUN (1776-A/RJ, 41961/SP)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de 
acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo , assim ementado (eDOC 3, p. 55): 

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
EXCLUSÃO  NA  FASE  DE  INVESTIGAÇÃO  SOCIAL.  PRETENSÃO  À 
REINTEGRAÇÃO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO. 
CRITÉRIOS OBJETIVOS CONSTANTES DO EDITAL.  FATOS DESCRITOS 
NÃO NEGADOS, MAS NÃO APONTADOS NA FICHA PREENCHIDA PELO 
CANDIDATO.  DISCRICIONARIEDADE  ADMINISTRATIVA.  RECURSO 
DESPROVIDO. ”

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, IV; 5º, caput, II XIII e 
LXIX, da Constituição Federal. 

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 71):
“A atitude da Administração é manifestamente discriminatória e por  

isso inaceitável. 
Por  isso  que  se  pode  afirmar,  ao  contrário  do  alegado  pelo  V.  

Acórdão,  que  a  conduta  do  recorrente  é  ilibada.  Desconsiderou  a  sua  
reabilitação  e  em  cumprimento  ao  Termo  de  ajustamento  firmado  com  o  
Ministério Público.

 04 - E, como consequência, infringiu o artigo 5º, “caput” e no sentido  
de que todos são iguais perante a lei e de que ninguém será obrigado a fazer  
ou deixar de fazer alguma coisa senão em decorrência de lei – (inciso II, do  
artigo 5º da Carta Magna). 

05 - Da mesma forma, infringiu  os incisos XIII  e LXIX, do mesmo 
artigo 5º da Carta Magna, pois,  negou a qualificação do recorrente para o 
exercício de função pública, denegando-lhe a segurança impetrada.”

O  Presidente  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJ/SP  inadmitiu  o 
recurso extraordinária ante a ausência de repercussão da matéria discutida 
nos autos. (eDOC 3, pp. 98/99)

O processo veio-me por distribuição em 6.12.2017 e, em 13.3.2018, 
despachei  determinando a remessa dos autos ao Tribunal  de origem para 
adequação ao disposto nos arts.  1036 e 1.040, II,  do Código de Processo 
Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 560.900,  Tema 22, 
da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6).

Recebidos os autos na origem, o Tribunal  considerou que não se 
aplica o entendimento firmado no RE-RG 560.900, Tema 22, tendo em vista 
que, nos autos,  não se discute as cláusulas do edital do concurso público, 
mas  a  exclusão  do  apelante  do  certame  após  reprovação  na  fase  de 
investigação social.  (eDOC 9, pp. 15/19).

O  Tribunal  de  origem  determinou  a  devolução  dos  autos  a  este 
Supremo Tribunal Federal. (eDOC 9, pp. 35/36)

É o relatório. Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 
Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22),  de relatoria do 

Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão 
constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de 
edital  de  concurso  público  que  restrinja  a  participação  de  candidato  pelo  
simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão 
restou assim ementado: 

“Ementa:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  REPERCUSSÃO 
GERAL.  IDONEIDADE  MORAL  DE  CANDIDATOS  EM  CONCURSOS 
PÚBLICOS.  INQUÉRITOS  POLICIAIS  OU  PROCESSOS  PENAIS  EM 
CURSO.  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. 

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos  
penais  em  curso  não  autoriza  a  eliminação  de  candidatos  em  concursos  
públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e  
(ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as 
atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma 
motivada por decisão da autoridade competente. 

2.  A lei  pode  instituir  requisitos  mais  rigorosos  para  determinados  
cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,  
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e  
da  segurança  pública  (CRFB/1988,  art.  144),  sendo  vedada,  em qualquer 
caso,  a  valoração  negativa  de  simples  processo  em  andamento,  salvo 
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 

3.  Por  se  tratar  de  mudança  de  jurisprudência,  a  orientação  ora 
firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto 
de impugnação até a data do presente julgamento. 

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese  
de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não  
é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação  
de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 

No caso concreto, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem, 
para legitimar a eliminação do candidato no concurso amparou-se na omissão 
do candidato no momento de preenchimento da ficha pelo candidato e que a 
omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da 
apreciada no julgamento do tema do RE 560900:

“No caso presente, as informações prestadas pela autoridade coatora 
revelaram que a reprovação do candidato, decorrente da investigação sobre  
sua conduta social  foi  amparada no fato de que ele “figurou em Processo  
Criminal junto à 17ª Vara Criminal e no Boletim de Ocorrência nº 10.666/2009 
(porte de arma e ameaça)”, bem como “no Sistema PRODESP, consta que o 
candidato respondeu ao Inquérito Policial 705/2009, cujo foi imputado a ele os 
arts. 147 do CP e o art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta  
nova  capitulação  criminal  se  deu  porque,  no  momento  da  apreensão  dos  
objetos  que  fora  realizada  na  data  de  26  de  novembro  de  2009,  dentre  
àqueles com poder lesivo (como estiletes)  também se encontrou um 'pen-
drive',  que estava guardado dentro de uma caixa de medicamento de tarja  
preta 'Gardenal'”; e na Perícia Técnico- Científica, verificou-se que o conteúdo  
o objeto estava permeado de fotos de cunho sexual cujos personagens eram 
crianças e adolescentes” (fls. 128/137). 

Nesse passo, a investigação acerca dos antecedentes do impetrante  
evidenciou  que  ele  omitiu  os  fatos  acima  descritos  e  que  sua  conduta  é  
incompatível  com  o  que  se  espera  daqueles  que  pretendem  integrar  os 
quadros da Polícia Civil.” (eDOC 3, p. 57-58) 

Verifica-se  que  eventual  divergência  em  relação  ao  entendimento 
adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que 
inviabiliza  o  processamento  do  apelo  extremo,  tendo  em vista  a  vedação 
contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO 
SUS.  COMPROVAÇÃO  DA  NECESSIDADE.  IMPOSSIBILIDADE. 
CONTROVÉRSIA  DECIDIDA  COM  BASE  NO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  279/STF  SOBRESTAMENTO. 
MEDICAMENTO  DE  ALTO  CUSTO.  INOVAÇÃO  DE  FUNDAMENTO  EM 
AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da 
perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que  
não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde  
SUS.  2.  Para  chegar  a  conclusão  diversa  do  acórdão  recorrido,  seria  
imprescindível  uma  nova  apreciação  dos  fatos  e  do  material  probatório  
constante  dos  autos  (Súmula  279/STF),  procedimento  inviável  em recurso  
extraordinário.  Precedentes.  3.  A  tese  de  que  os  medicamentos  se 
caracterizariam como  de  alto  custo  não  fez  parte  das  razões  do  recurso  
extraordinário,  sendo  aduzida  somente  nesta  via  recursal.  Constitui-se,  
portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual.  
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS. 
SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO 
DE  SAÚDE  SUS.  ACÓRDÃO  FUNDAMENTADO  NO  CONJUNTO 
PROBATÓRIO.  REEXAME DE PROVAS:  SÚMULA N.  279 DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO.”  (ARE  827.931-AgR,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda 
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Turma, DJe de 26.9.2014).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 

IV, a, do Código de Processo Civil. 
Sem honorários,  por  se tratar  de mandado de segurança (Súmula 

512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.331.531 (682)
ORIGEM : 00938785520198130525 - TJMG - TURMA RECURSAL 

DE POUSO ALEGRE
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS
ADV.(A/S) : LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS (99613/MG)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE POUSO 

ALEGRE

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão da Turma Recursal Cível de Pouso Alegre/MG, que negou provimento 
ao recurso da parte autora, ora recorrente, confirmando a sentença por seus 
próprios fundamentos. (eDOC 15)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19)
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 4º do art. 39, da Constituição 
Federal.

Nas razões recursais, defende-se, em suma, que: 
“O cargo de Procurador Geral do Município exige como pré-requisito  

a  qualificação  profissional  [=bacharelado  em Direito]  e  habilitação  jurídica 
[=regular  inscrição  nos  quadros  da  OAB]  motivo  pelo  qual  não  é  Agente  
Político, pois, para os Agentes Políticos, o que “os qualifica para o exercício  
da  função  não  é  a  habilitação  profissional,  a  aptidão  técnica,  mas  sim a 
qualidade  de  cidadãos,  candidatos  possíveis  à  condução  dos  destinos  da 
sociedade.” (eDOC 23, pp. 5/6).

A Presidência  da Turma Recursal  admitiu  o  recurso extraordinário, 
(eDOC 27.

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
A  Turma  recursal,  quando  do  julgamento  do  recurso  inominado, 

negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, confirmando a 
sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo:

“(...)
Incontroverso nos autos a condição da parte requerente de ter atuado  

como assessor jurídico e posteriormente como Procurador Geral do Município  
de Pouso Alegre, o que restou demonstrado pelos documentos juntados com 
a inicial.

Dispõe o art. 39, par. 4º da Constituição Federal:
(...)
Ora,  como  bem  salientou  o  município  requerido,  o  cargo  de  

procurador  geral  do  município  representa  o  desempenho da  função  como 
agente  político,  remunerado  mediante  subsídio,  de  modo  que,  conforme 
dispositivo constitucional mencionado acima, não faz jus a qualquer adicional  
ou prêmio.

(...)
Assim, a improcedência é medida que se impõe.
(...).”
 Verifico que  o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência 

desta  Corte,  no sentido  de  que o regime de  subsídio  é  incompatível  com 
outras parcelas remuneratórias de natureza mensal .

Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
 “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de 

inconstitucionalidade estadual.  Parâmetro de controle.  Regime de subsídio. 
Verba  de  representação,  13º  salário  e  terço  constitucional  de  férias.  1. 
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade 
de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, 
desde  que  se  trate  de  normas  de  reprodução  obrigatória  pelos  Estados. 
Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas 
remuneratórias  de  natureza  mensal,  o  que  não  é  o  caso  do  décimo 
terceiro  salário e do terço constitucional  de  férias,  pagos a todos os 
trabalhadores  e  servidores  com  periodicidade  anual.  3.  A  “verba  de 
representação” impugnada tem natureza remuneratória,  independentemente 
de  a  lei  municipal  atribuir-lhe  nominalmente  natureza  indenizatória.  Como 
consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. 
Recurso parcialmente provido.” (RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal  
Pleno, DJe 24.08.2017)

“REPERCUSSÃO  GERAL.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES 
DO  MUNICÍPIO.  SUBSÍDIO  DO  DESEMBARGADOR  DE  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA,  E  NÃO  DO  PREFEITO.  FUNÇÕES  ESSENCIAIS  À  JUSTIÇA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os  procuradores  municipais 

integram  a  categoria  da  Advocacia  Pública  inserida  pela  Constituição  da 
República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida 
em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do 
Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve 
como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções 
essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder 
Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do 
teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do 
Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto 
remuneratório,  ao subsídio  dos desembargadores dos Tribunais  de  Justiça 
estaduais,  como  impõe  a  parte  final  do  art.  37,  XI,  da  Constituição  da 
República.  4.  A hermenêutica  que  exclua  da  categoria  “Procuradores”  - 
prevista  no  art.  37,  XI,  parte  final,  da  CRFB/88  –  os  defensores  dos 
Municípios  é  inconstitucional,  haja  vista  que  ubi  lex  non  distinguit,  nec 
interpres distinguere debet.  5.  O termo “Procuradores”,  na axiologia desta 
Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da 
Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, 
a  compreensão  de  que  os  procuradores  municipais,  também,  estão 
abrangidos pela  referida locução.  Precedentes de ambas as Turmas desta 
Corte:  RE  562.238  AgR,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  Segunda  Turma,  DJe 
17.04.2013;  RE 558.258,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma, 
DJe  18.03.2011.  6.  O  texto  constitucional  não  compele  os  Prefeitos  a 
assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu 
subsídio,  porquanto  a  lei  de  subsídio  dos  procuradores  é  de  iniciativa 
privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da 
Carta  Magna.  7.  O  Prefeito  é  a  autoridade  com  atribuição  para  avaliar 
politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos 
humanos,  a  conveniência  de  permitir  que  um  Procurador  do  Município 
receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo ”. (RE 663696, Rel.  
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 22.8.2019). 

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso 
extraordinário, nos termos do art. 932, IV,  b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do 
RISTF.

Deixo de aplicar o art.  85, § 11, do CPC, tendo em vista que não 
houve prévia fixação de honorários na origem 

Publique-se.
Brasília, 17 de  dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.332.756 (683)
ORIGEM : 00819182120208217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : JOSE EDUARDO AIRES REINHARDT
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 25):

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO. 
SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  TRATAMENTO  PARA 
CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. TAXA ÚNICA 
DE SERVIÇOS JUDICIAIS.  1.  Inaplicáveis  ao  caso  concreto  os requisitos  
estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 
restaram  modulados  os  efeitos  da  decisão  quando  do  julgado,  sendo 
estabelecido que somente serão exigidos para os processos distribuídos a  
partir da conclusão do julgamento, o que inocorreu na espécie. 2. Nos termos  
do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 
Estado,  sendo  assegurado  o  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao  
Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a 
responsabilidade  de  cuidar  do  sistema  de  saúde  posto  à  disposição  da  
população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a  
qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito  
Federal  e  os  Municípios  detêm  competência  comum,  em  matéria  
administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe 
o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na 
busca dos  serviços  e ações.  No que tange  ao funcionamento do  Sistema 
Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos 
entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo 
passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente  
federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da  
saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo 
isentar da obrigação que lhe cabe. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal  
Federal  em  julgamento  proferido  sob  o  rito  do  art.  543-C  do  Código  de  
Processo Civil  de 1973 (Tema 793),  fixando a tese de que: “O tratamento  
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,  
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sendo responsabilidade  solidária  dos  entes  federados,  podendo figurar  no  
polo  passivo  qualquer  um  deles  em  conjunto  ou  isoladamente”.  Os 
documentos  acostados  ao  presente  feito  dão  conta  da  real  necessidade 
médica da parte  autora.  Não é demais  ressaltar  que são os médicos que  
acompanham  o  estado  do  paciente  quem realmente  detêm condições  de  
avaliar  o  seu  estado  clínico,  além do  tratamento  mais  adequado ao  caso 
concreto.  3.  Na  hipótese,  porém,  tratando-se  de  paciente  acometido  de  
câncer, que pode vir a evoluir com risco de morte, a responsabilidade recai  
sobre  o  ente  público  de  modo  especial,  isto  é,  compete-lhe  inicialmente  
diligenciar  para  que  o  doente  seja  encaminhado  a  um  Centro  de  Alta  
Complexidade  Oncológica  (CACON  ou  UNACON),  de  modo  a  receber  o 
tratamento  adequado  que  sua  enfermidade  demanda.  4.  A  contar  de 
15/06/2015, a prestação de serviços públicos de natureza forense está sujeita  
ao pagamento de Taxa Única de Serviços Judiciais, devida pelas partes ao  
Estado, por força da Lei n. 14.634/2014. A União, os Estados, os Municípios, 
os  Territórios  Federais,  o  Distrito  Federal  e  as  respectivas  autarquias  e  
fundações são isentas do pagamento de Taxa Única de Serviços Judiciais por  
força  do  disposto  no  art.  5º,  inciso  I,  da  referida  Lei.  Desse  modo,  
considerando que a ação foi ajuizada em agosto/2017, não se há falar em 
condenação  do  Estado  ao  pagamento  das  custas.  DERAM  PARCIAL 
PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. UNÂNIME.”

Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 21)
No recurso extraordinário,  com fundamento no art.  102, III,  “a”,  do 

permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 196 e 198 da Constituição 
Federal. 

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  síntese,  que  “Segundo  a 
legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição  
Federal,  a  obrigação  do  Estado  restringe-se  ao  fornecimento  dos  
medicamentos  do  componente  especializado  da  assistência  farmacêutica,  
conforme  Portaria  nº  2981/2009  do  Ministério  da  Saúde  e  da  relação  de 
medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria  
Estadual da Saúde.”  (eDOC 4, p. 33).  

Aduz-se, que  “os medicamentos que não pertencem a essas listas 
oficiais  não  devem  ser  fornecidos  pela  Secretaria  Estadual  da  Saúde.  
Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser  
adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar  o  
Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio.” (eDOC 4, p. 33) 

A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos 
ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da 
repercussão geral. (eDOC 4, pp. 124-126)

A  Turma  julgadora  houve  por  bem  manter  incólume  o  acórdão 
vergastado. (eDOC 4, p. 133)

O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, pp. 
143-146). 

É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou que (eDOC 2, pp. 29-37): 
“(...)
Compete  ao  Poder  Público,  independentemente  da  esfera 

institucional  a  que  pertença,  a  responsabilidade  de  cuidar  do  sistema  de  
saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar  
a  busca  por  seus direitos  a  qualquer  dos entes públicos.  Dessa  forma,  a  
União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os Municípios  detêm competência 
comum,  em  matéria  administrativa,  para  cuidar  da  saúde  e  assistência  
pública,  consoante  dispõe  o  artigo  23,  inciso  II,  da  Constituição  Federal,  
inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange 
ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há  
responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade 
passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e 
ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios  
indispensáveis  à  promoção  da  saúde,  direito  social  assegurado  pela  
Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento,  
proferido  sob  o  rito  do  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973:  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  REPERCUSSÃO  GERAL 
RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,  
porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados.  O polo  passivo  
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro  
Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015. Tal julgado diz respeito ao Tema 793, que  
trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar  
assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico 
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo 
responsabilidade  solidária  dos  entes  federados,  podendo  figurar  no  polo 
passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

 Tocante à eficácia da norma constitucional  do referido artigo 196,  
sem dúvidas autoaplicável, de eficácia plena e imediata, sendo desnecessária  
sua regulamentação, como pretende o apelante. O dispositivo em voga, por  
versar sobre direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação 
é imediata e com intensidade máxima, ao contrário do subsequente artigo 197 

da Constituição da República, este sim de claríssima eficácia contida. 
(...)
Também não se exige o preenchimento dos requisitos elencados nos 

Protocolos Clínicos para a utilização dos medicamentos requeridos. Para o 
deferimento  do  pleito,  basta  que  esteja  comprovada  a  enfermidade  do 
requerente, e que a medicação tenha sido devidamente prescrita pelo médico 
que trata o  paciente. Os Protocolos do Ministério da Saúde, portanto, não  
podem ser usados como escusa para o ente público se isentar da obrigação  
constitucionalmente  estabelecida,  tratando-se  de  formalidade  para 
regulamentar  o  atendimento  aos  doentes  e  não  de  empecilho  para  a  
promoção da saúde.

(...)
No que tange à questão do alto custo do medicamento pleiteado, o 

autor  demonstrou  não  ter  condições  de  arcar,  por  si,  com  as  despesas  
necessárias ao tratamento, pois litiga sob amparo da Defensoria Pública o  
que – pela própria  triagem efetuada com seus representados –,  possibilita 
inferir-se,  a  princípio,  que  o  demandante  é  pessoa  de  parcos  recursos.  
Ademais,  o  feito  encontra-se instruído com declaração de hipossuficiência;  
cartão do SUS; comprovação de que o autor recebe benefício previdenciário;  
e orçamentos. Assim, ainda que o Estado concorra de forma subsidiária com 
a União no fornecimento de tratamento oncológico e embora seja legítimo seu 
interesse  na  proteção  dos  recursos  públicos,  o  que  poderá  ser  buscado  
noutra  via,  regressiva,  em  face  da  distribuição  das  competência, 
estabelecendo  critérios  para  sua  utilização,  a  preservação  da  saúde,  na 
hipótese em exame, autoriza determinação judicial, conforme o caso concreto, 
para que os recursos sejam direcionados a situações singulares, em face do 
sopeso  dos  bens  jurídicos  a  resguardar.  Sequer  há  falar  em  ofensa  ao  
princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde, pois a saúde de 
uma pessoa  já  abriga  absoluto  interesse  público  na  manutenção  da  vida.  
Além disso,  inexiste  confronto  entre  os  interesses do  paciente com o dos 
demais cidadãos. Portanto, as alegações de alto custo do medicamento não 
são  suficientes  para  afastar  a  responsabilidade  do  ente  público  ao  seu 
fornecimento. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz  
com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior  
bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o  
sentido.  Ora,  a  prova  constante  dos  autos  dá  conta  da  real  necessidade 
médica da parte autora, assim como de sua fragilidade financeira frente ao  
custo  do  tratamento  necessário.  No  caso  concreto,  porém,  tratando-se  de 
paciente acometido de patologia que pode vir a evoluir, com risco de morte, a  
responsabilidade  recai  sobre  o  ente  público  de  modo  especial,  isto  é,  
compete-lhe inicialmente diligenciar para que o paciente seja encaminhado a 
um Centro de Alta Complexidade3 Oncológica (CACON ou UNACON)4 , de 
modo a receber o tratamento adequado que sua enfermidade demanda. 

(...).”
O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  examinar  o  RE-RG  855.178,  de 

relatoria  do  Ministro  Luiz  Fux,  DJe 16.03.2015,  tema  793,  reconheceu  a 
existência  de  repercussão  geral  da  questão  constitucional  sobre 
responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  no  direito  à  saúde.  Na 
oportunidade, a ementa restou assim redigida: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  médico  adequado  aos  necessitados  se  
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos  
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,  
isoladamente,  ou  conjuntamente. 

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e  diante dos critérios  constitucionais de descentralização e hierarquização,  
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, 
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE 657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, 
b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude 
da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.956 (684)
ORIGEM : 00011747220154058300 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE SERTANIA
ADV.(A/S) : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (3726A/AL, 

840A/BA, 16012-A/CE, 20013/DF, 22393-A/MA, 
97276/MG, 30833-A/PA, 11338-A/PB, 11338/PE, 
18838/PI, 002483/RJ, 66120A/RS, 311A/SE, 161899/SP)

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SERTANIA

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro  Alexandre de 
Moraes, na qual será examinado o ato do Tribunal de Contas da União - TCU 
que desobrigou estados e municípios  de destinarem percentual  mínimo de 
recursos complementados pela  União,  para pagamento de profissionais  do 
magistério e, ainda,  a possibilidade de pagamento de honorários contratuais 
eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que 
patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor daqueles repasses.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.339.788 (685)
ORIGEM : 50000109520178210003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : MIRACY RODRIGUES DA COSTA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-3):

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  REMESSA  NECESSÁRIA.  DIREITO 
PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO  -  NINTEDANIBE  150  MG.  PACIENTE  PORTADORA DE 
FIBROSE  PULMONAR  IDIOPÁTICA  (CID10  J84.9).  PEDIDO  DE 
SOBRESTAMENTO - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO 
RE Nº  1.140.005/RJ  (TEMA 1002/STF).  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  DESACOLHIDA.  
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO - TEMA Nº 793 
DO STF -  DESACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO 
GERAL  NO  RE  Nº  566.471/RN  (TEMA  6/STF).  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  MEDICAMENTO  FORA  DAS 
LISTAS DO SUS.  SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO.  ALTO CUSTO DO 
FÁRMACO.  ALEGAÇÕES  DE  NATUREZA  ORÇAMENTÁRIA  -  
IRRELEVÂNCIA.  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
SEPARAÇÃO  DE  PODERES,  ISONOMIA,  SELETIVIDADE 
DISTRIBUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO 
AO  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  À  DEFENSORIA 
PÚBLICA  –  FADEP.  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  DEVIDOS  À 

DEFENSORIA PELO MUNICÍPIO.  MINORAÇÃO  DA VERBA HONORÁRIA 
FIXADA.  CABIMENTO.  SENTENÇA  GENÉRICA.  EXPLICITAÇÃO  DA 
CONDENAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  SEMESTRAL  DA CONTINUIDADE  DO 
TRATAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Descabe conhecer da remessa necessária, em face da ausência  
de dimensão econômica do comando sentencial. 2. A teor dos §5º e §8º do 
art. 1.035 do CPC/15, a mera atribuição de repercussão geral (ou eventual  
sobrestamento)  não  atinge  a  tramitação  do  feito  em  primeira  e  segunda  
instância,  mas,  tão  somente  o  julgamento  dos  recursos  aos  tribunais  
superiores  que  vierem  a  ser  interpostos  pelas  partes.  Pedido  de  
sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no  
Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1002/STF) que não merece 
acolhimento.  3.  Pelas  mesmas  razões,  o  reconhecimento  da  repercussão  
geral no RE nº 566.471/RN, pelo STF, não impede o julgamento da apelação.  
4. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. O destinatário da prova 
é  o  julgador,  de  forma  que  se  revela  despicienda  a  prova  pericial  para  
averiguação de aspectos que já se encontram suficientemente evidenciados.  
Vista dos autos ou retirada destes em carga que supre eventual ausência de  
intimação específica para manifestação, conforme inteligência do art. 183, §  
1º,  do CPC/2015. 5. Não há falar na formação obrigatória de litisconsórcio  
passivo com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos 
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178  
(RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já  
consolidado no âmbito daquela Corte Superior a respeito da responsabilidade 
solidária dos entes federados em matéria de saúde, assim como assegurou a 
possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos que integram o SUS. 
Logo,  a  escolha  acerca  do  polo  passivo  cabe  ao  demandante,  sendo 
desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Trata-se, 
pois, de litisconsórcio passivo facultativo. Precedentes STJ. 6. O art. 196 da 
Constituição  Federal,  que  é  autoaplicável,  permite  o  acolhimento  da  
pretensão a parte autora, na medida em que estabelece a responsabilidade 
solidária dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde  
(SUS),  mormente  porque  a  repartição  administrativa  de  competências,  
destinada  a  operacionalizar  o  sistema,  não  se  sobrepõe  à  solidariedade 
constitucionalmente  prevista.  Nesse  sentido,  inarredáveis  a  legitimidade 
passiva  do  Município  e  do  Estado  para  figurar  no  presente  feito  e  sua  
corresponsabilidade  pelo  fornecimento  do  exame  postulado.  7.  A falta  de 
inclusão  do  medicamento  pleiteado  nas  listas  administrativas  de 
medicamentos  dispensados  pelo  SUS e  nas  demais  políticas  públicas  de  
saúde não exime os entes federados do custeio  dos tratamentos médicos  
pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não podem se 
sobrepor ao direito assegurado pela Constituição Federal. 8. O pedido judicial  
atinente  à  concretização  do  Direito  à  Saúde  pressupõe  análise  individual,  
consideradas as peculiaridades do quadro clínico de cada paciente,  razão 
pela qual prevalece a prescrição do médico assistente sobre as conclusões 
de pareceres e protocolos elaborados de forma genérica e abstrata. Hipótese  
dos autos, todavia, em que sequer existe protocolo terapêutico elaborado no  
âmbito do SUS para o tratamento da patologia, o que corrobora, portanto, o 
direito do médico de prescrever a medicação que entender mais adequada. 9. 
Permanece  inarredável  a  responsabilidade  do  ente  estadual  pelo  
fornecimento  do  serviço  de  saúde  postulado  mesmo  frente  às  alegações 
quanto  ao  alto  custo  do  fármaco.  Isso  porque  questões  de  ordem 
orçamentária, notadamente quando invocadas de forma abstrata, não podem 
se sobrepor às disposições constitucionais que tutelam o direito à saúde, à 
dignidade  humana  e  à  vida.  10.  Inocorre  violação  aos  princípios  da  
seletividade e distributividade, e tampouco da igualdade ou da universalidade,  
na medida em que não há comprovação de que o fornecimento do tratamento  
médico postulado na inicial cause o colapso ao sistema. Além disso, visa-se 
unicamente garantir  a preponderância do direito à saúde, cuja tutela conta  
com  expressa  previsão  constitucional,  motivo  pelo  qual,  igualmente,  não 
prospera o argumento da violação à separação dos poderes. 11. Hipótese em  
que o dispositivo sentencial apresenta condenação vinculada a evento futuro 
e incerto, bem como não menciona o medicamento que fora concedido nos  
autos,  determinando  aos  réus  "fornecer  o  medicamento  e  o  tratamento 
necessário"  à  parte  autora.  Contudo,  verifica-se  não  ser  o  caso  de 
desconstituição total  da sentença,  bastando  a mera adequação ao pedido 
inicial. Com isso, limita-se a condenação dos entes federados ao fornecimento 
do medicamento Nintedanibe 150mg. 12. Determinação, de ofício, no sentido 
de exigir a comprovação periódica pela parte autora quanto à necessidade do  
medicamento  concedido  nestes  autos,  através  da  apresentação  de  
receituários médicos atualizados, em frequência semestral, sob pena de se 
onerar excessiva e indevidamente o erário. 13. O Estado não está obrigado a 
arcar com honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da  
Defensoria  Pública do Estado – FADEP, devido ao instituto da confusão – 
artigo 381 do Código Civil – porquanto as qualidades de credor e devedor se 
concentram na mesma pessoa. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Ademais,  
o AR 1937 Agr. invocado no apelo trata-se de julgado isolado do STF, que se 
refere à Defensoria Pública da União e não do Estado, e cujos efeitos da  
decisão restaram limitados às partes litigantes naquela demanda, uma vez  
que  não  foi  atribuída  repercussão  geral  ao  referido  julgado.  14.  Merece 
guarida o apelo do Município, que recorre exclusivamente quanto ao valor da 
verba  honorária  sucumbencial.  Com efeito,  os  honorários  de  sucumbência  
fixados em favor da Defensoria Pública - FADEP comportam minoração, tendo 
em vista os parâmetros desta Câmara e em conformidade com o disposto no  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1339788&codigoClasse=437
http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1338956&codigoClasse=437


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 252  

art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. 15. Pretensão de prequestionamento que não 
deve ser acolhida, pois  desnecessária  a referência  a todos os dispositivos 
legais e constitucionais mencionados pelas partes, bastando que a decisão 
esteja  bem  fundamentada,  inclusive  diante  da  possibilidade  de 
prequestionamento ficto assegurada no CPC/2015. REMESSA NECESSÁRIA 
NÃO  CONHECIDA.  APELO  DO  ESTADO  E  APELO  DO  MUNICÍPIO 
PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 
UNÂNIME.”

No recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 
da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  que  “a  responsabilidade  pela 
incorporação,  exclusão ou alteração  de novos medicamentos,  produtos  ou 
procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da  
Comissão Nacional  de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” 
(eDOC 21, p. 12)

Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério  
da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento 
ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a  
responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser  
repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 21, p. 12) 

Defende-se,  por  fim,  que  “a  tese firmada no Tema 793 do STF é 
categórica  ao  determinar  que,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar  
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 21, p. 16) 

A Primeira  Vice-Presidência  do  TJRS devolveu  os autos ao  órgão 
julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão 
geral. (eDOC 28)

A  Turma  julgadora  houve  por  bem  manter  incólume  o  acórdão 
vergastado. (eDOC 30)

O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 34)
É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou que (eDOC 17, pp. 7-14):
“(...)
Inicialmente, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a 

repercussão geral atribuída ao Recurso Extraordinário nº 566.471-6/RN (Tema 
06), de relatoria do Min. Marco Aurélio de Mello, mencionada pelo Estado do 
Rio Grande do Sul em suas razões recursais. Ao reconhecer a repercussão 
geral  do  RE  nº  566.471-6/RN,  no  qual  se  debate  o  dever  do  Estado  de  
fornecer  medicamento  de  alto  custo  a  portador  de  doença  grave  sem 
condições  financeiras  para  comprá-lo,  o  STF  não  determinou  a  imediata  
suspensão dos processos a ele relacionados nas instâncias inferiores. Nesse 
sentido: 

(...)
Do litisconsórcio  passivo necessário  com a União – Tema 793 do 

STF. Igualmente, não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade passiva 
aventada  pelo  Estado  em  decorrência  do  julgamento  do  Tema  793  pelo 
Supremo Tribunal Federal. No caso, alega o recorrente que a competência  
para fornecimento do medicamento postulado pela autora, de acordo com as  
normas administrativas que regulamentam o SUS, pertence exclusivamente à  
União. Dessa forma, sustenta que a tese fixada pelo STF no julgamento dos  
embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178, em 
23/05/2019, ao qual foi  atribuído Repercussão Geral (TEMA 793),  afastaria  
sua  legitimidade  passiva  para  a  lide  em  tela,  porquanto  determina  a  
observância,  pelo  judiciário,  da  divisão  administrativa  de  competências  ao  
momento  da  condenação,  bem  como  determina  a  ele  que  proceda  ao 
ressarcimento do ente público que tenha suportado o ônus financeiro. Ocorre,  
contudo, que o entendimento firmado na Corte Superior no julgamento do RE  
nº 855.178 (RG) – Tema 793 – não tem o alcance pretendido pelo recorrente.  
Ao contrário: limita-se a reafirmar o entendimento já consolidado no âmbito da 
própria  Corte  Superior  a  respeito  da  responsabilidade  solidária  dos  entes  
públicos pela prestação de serviços de saúde.  

(...)
Como se vê, a tese mencionada destaca a responsabilidade solidária  

dos entes federados em matéria de saúde – entendimento já consolidada no 
primeiro julgamento do RE nº 855.178 (RG) – e limita-se a assegurar,  por  
conseguinte,  a  possibilidade  de  ressarcimento  entre  os  entes  públicos 
coobrigados, de acordo com a competência administrativa que lhes cabe no  
âmbito  do  SUS –  sem afastar,  portanto,  o  direito  do  credor  da  obrigação  
solidária – no caso, o cidadão – de exigir o cumprimento da obrigação em 
face de qualquer um dos entes federados 7 . Demais disso, oportuno salientar 
que,  de  acordo  com  o  entendimento  consolidado  no  âmbito  do  Superior  
Tribunal de Justiça, não se cogita hipótese de litisconsórcio necessário diante 
da solidariedade em matéria de saúde: 

(...)
Por fim, convém anotar que o pedido de ressarcimento entre os entes  

federados  é  incabível  nestes  autos,  devendo  tal  questão  ser  discutida  
administrativamente ou, ainda, por meio de ação judicial autônoma, tendo em 
vista a falta de interesse processual da parte autora nessa questão, estranha 
ao objeto  da lide – que versa,  unicamente, a respeito  do fornecimento de 
equipamentos e insumos médicos –, assim como ao efeito de assegurar a  

ampla defesa e o contraditório às partes interessadas no debate quanto aos 
limites de suas responsabilidades administrativas. 

(...).”
O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  RE-RG  855.178,  Rel. 

Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de 
repercussão  geral  e  reafirmou  a  jurisprudência  pertinente  à  controvérsia 
referente  à  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  em matéria  de 
saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente.

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e  diante dos critérios  constitucionais de descentralização e hierarquização,  
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, 
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 
deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE  657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, 
b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude 
da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.339 (686)
ORIGEM : 03038642020178240038 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA
RECDO.(A/S) : DOMINIO DONA FRANCISCA LTDA
ADV.(A/S) : JOAQUIM CERCAL NETO (4088/SC)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 115):

“APELAÇÃO  E  REMESSA  OBRIGATÓRIA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  AUTORIDADE  COATORA  QUE  NEGOU  A  EMISSÃO  DA 
CERTIDÃO  NECESSÁRIA  PARA  EFETIVAÇÃO  DE  DESDOBRO 
IMOBILIÁRIO.  VEREDICTO  DE  PROCEDÊNCIA,  DETERMINANDO  AO 
IMPETRADO QUE EXPEÇA A CERTIDÃO REQUERIDA PELA PACIENTE.  
INSURGÊNCIA  DO  PARQUET.  PRETENDIDA  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  
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TESE INSUBSISTENTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E SUBMETIDA AO 
WRIT  OF  MANDAMUS,  CONSISTENTE  APENAS  EM  EXAMINAR  A 
ILEGALIDADE, OU NÃO, DA DECLARAÇÃO FIRMADA PELA COMUNA, E 
NÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CORRELATA, CUJO 
MUNUS  É  ATRIBUÍDO  AO  DELEGATÁRIO  NOTARIAL.  Ora,  "toda  ação  
administrativa deve estar pautada no princípio da legalidade, preconizado no 
caput do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,  
em que está dito 'a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  
obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
publicidade  e  eficácia'.  Em  suma,  'a  legalidade,  como  princípio  de 
administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está,  
em toda  a  sua  atividade  funcional, sujeito  aos  mandamentos  da  lei  e  às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena 
de  praticar  ato  inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  
criminal, conforme o caso [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro.  30.  Ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2005)'  (AC  n.  2012.072719-6)"  
(TJSC,  Apelação  Cível  n.  2009.050133-4,  rel.  Des.  Newton  Trisotto,  j.  em  
10.08.2010).  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  SENTENÇA 
CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” 

No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  d,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 165, Constituição 
Federal. 

Nas  razões  do  recurso,  sustenta-se,  que  “A Primeira  Câmara  de 
Direito  Público  do  TJSC,  escorada  no  fundamento  de  que  "a  Lei  
Complementar Municipal n. 470/17 não fez a exigência da apresentação de 
matrícula imobiliária" (fl.  1.067) para a expedição de certidão autorizando o 
parcelamento do solo, deixou de aplicar o art.  10 da Lei  n.  6.766/79. (...)”  
(eDOC 10, p. 147)

Aduz-se,  também,  que  “A legislação  local,  como se  percebe,  não  
exige os mesmos documentos demandados pela lei federal.  Observa-se, a  
título  de  exemplificação,  que  não  há  exigência  de  certidão  atualizada  de 
matrícula, planta do imóvel ou indicação de vias e loteamentos.” (eDOC 10, p. 
148) 

Assevera-se, ainda, que:
“No  caso  em  apreço,  a  Lei  Federal  n.  6.766/79  exige,  para  a 

aprovação de projeto de parcelamento do solo urbano, mais documentos que  
aqueles demandados pela Lei Complementar Municipal n. 470/2017. Ou seja,  
trata-se  de  regra  mais  protetiva  ao  meio  ambiente.  Destarte,  como  já  
destacado, a mencionada lei federal, em seu art. 10, lista a documentação 
exigida  para  a  apresentação  de  pedido  de  desmembramento  junto  à 
Prefeitura Municipal.  Contudo,  o art.  33 da Lei  Complementar Municipal  n.  
470/2017, ao estipular os requisitos urbanísticos para o parcelamento do solo,  
disciplinou a matéria de forma menos rigorosa que a norma federal. Contudo,  
o  acórdão  recorrido  deixou  de  aplicar  a  regra  ambiental  mais  restritiva,  
adotando  os parâmetros  da  LC  Municipal  n.  470/2017.  Nessa  toada,  a  
interpretação entregue pela Corte originária à norma municipal, não submeteu  
seu conteúdo ao detalhamento da norma geral, já editada pela União, no que  
concerne  ao  parcelamento  do  solo  urbano,  permitindo  a  expedição  de 
certidão autorizando o desdobro, mesmo sem a apresentação, pelo recorrido,  
de matrícula atualizada, contendo a descrição da área maior que se pretende  
fracionar, a localização do imóvel e suas confrontações.” (eDOC 10, p. 149)

A Segunda  Vice-Presidência  do  TJ/SC  determinou  o  retorno  dos 
autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 145 
da repercussão geral. (eDOC 11, pp. 17/18). 

A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 
11, pp. 37/38)

A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou 
pelo não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 
18, p. 1)

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  AMBIENTAL.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA D DO INCISO 
III  DO  ARTIGO  102  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL VIGENTE QUE NÃO EXIGE, PARA FINS DE 
AUTORIZAÇÃO  DE  DESDOBRO,  A  MATRÍCULA  IMOBILIÁRIA,  COM  A 
LOCALIZAÇÃO E A CONFRONTAÇÃO DA ÁREA A SER DESMEMBRADA 
(LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  N.  470/2017).  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DA  VIOLAÇÃO  À  REGRA  CONSTITUCIONAL  DE 
REPARTIÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO 
REQUISITO ESPECÍFICO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO 
PLENO EM CASO SEMELHANTE (AGRG NO RE 1294721/SC). PARECER  
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
O  apelo  extremo  impugna  acórdão  (eDOC  10,  pp.  119-123)  que, 

confirmado em juízo de retratação quanto ao Tema n. 145/RG (eDOC 11, pp. 
37/38),  ratificou  sentença  a  qual,  em  autos  de  mandado  de  segurança, 
determinou à autoridade impetrada a expedição de certidão para desdobro de 
parte  de imóvel,  com a abstenção de se exigir  apresentação de matrícula 
imobiliária  contendo  localização/confrontação  da  área  ou  qualquer  outro 
requisito  não  constante  do  art.  33  da  Lei  Complementar  municipal  n. 
470/2017.  Ocorre  que,  em  situação  igual  à  destes  autos,  o  Plenário  do 
Supremo Tribunal Federal, por quórum qualificado, nos termos do art. 102, § 

3º, da Lei Maior, e do art. 1.035, § 1º, do CPC, c/c o art. 326, § 2º, do RISTF, 
já assentou a inexistência de repercussão geral das questões constitucionais 
examinadas na espécie. Eis a ementa do julgado: 

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL. 
REJEIÇÃO  PELO  RELATOR,  COM  EFICÁCIA  APENAS  PARA  O  CASO 
CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
ART.  326,  §§  1º  A  4º,  COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELA  EMENDA 
REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do  
Regimento  Interno  do  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  introduzidos  pela  
Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da  
rejeição  da  repercussão  geral  das  questões  suscitadas  no  Recurso 
Extraordinário,  com eficácia  limitada  ao  caso  concreto.  2.  Tal  sistemática,  
referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de  
24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao  
receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b)  
constatada  a  ausência  de  repercussão  geral,  o  Relator  está  autorizado  a 
negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face  
dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário,  
requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação  
do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é 
redistribuído,  e  então  o  novo  Relator  sorteado  examina  todos  os  demais  
pressupostos de admissibilidade; (c.2.)  por outro lado, na hipótese em que  
ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do 
Relator  no sentido da inexistência  de repercussão geral,  tal  acórdão NÃO 
formará  um  precedente  vinculante;  logo,  não  condicionará  a  solução  dos  
casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário  
foi  interposto  pelo  Ministério  Público  de  Santa  Catarina  em  mandado  de 
segurança  impetrado  por  Domínio  Dona  Francisca Ltda.,  visando  à 
expedição  de  certidão  de  desdobro  de  parte  de  área  de  que  alega  ser  
proprietário. No RE, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou  
a divisão de competências legislativas fixada na Constituição, pois julgou lei  
local (art. 33 da Lei Complementar Municipal 470/2017) válida em face de lei  
federal (art. 10 da Lei 6.766/1979), dispensando a impetrante de apresentar  
todos os documentos necessários  para o  desmembramento  da  área.  4.  A 
questão recursal  não alcança o patamar de repercussão geral.  Trata-se de 
tema específico,  de efeito restrito e aplicação limitada. 5.  Na parte  do RE 
dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º 
do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil  
de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos,  
que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social  
do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados  
valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio  
jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no 
caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do  
Código  de  Processo  Civil  de  2015,  o  que  induz  ao  reconhecimento  da 
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE 1.294.721-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2021) 

Em face do exposto,  com fundamento no inciso III  do art.  932 do 
CPC, não conheço do recurso extraordinário. 

Sem honorários,  por  se tratar  de mandado de segurança (Súmula 
512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.348.876 (687)
ORIGEM : 02492736820148190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : ALMIR CUSTODIO
ADV.(A/S) : VIRGILIO BRUNO SOARES DA COSTA (117336/RJ)

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão 
assim ementado: 

“APELAÇÃO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
DECISÃO  ATACADA  QUE  MERECE  PEQUENO  REPARO  NO  QUE  SE 
REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA 
REDAÇÃO  DO  ARTIGO  1º-F,  DA  LEI  Nº  9.494/97  DADA PELA LEI  Nº 
11.960/09.  ARTIGO  5º  DESTE  ÚLTIMO  DIPLOMA  DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS 
DE  MORA  QUE  SE  APLICA  APENAS  A  DÍVIDAS  DE  NATUREZA 
TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE 
CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, 
COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE 
FOSSEM  OBSERVADOS  OS  ÍNDICES  OFICIAIS  DE  REMUNERAÇÃO 
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BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE 
SE  REFERE  À  CORREÇÃO  MONETÁRIA,  O  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  SE  MANIFESTOU  APENAS  QUANTO  ÀS  REGRAS  PARA  A 
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM 
PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE 
MODIFICAÇÃO  DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE  NA PARTE  RELATIVA À 
INCIDÊNCIA DOS  JUROS  DE MORA,  A FIM  DE QUE  SE  SUBMETA,  A 
PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA 
LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE 
IMEDIATA.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  À  COISA  JULGADA. 
POSSIBILIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  PRECATÓRIO  DO  VALOR 
INCONTROVERSO.  OBSERVÂNCIA  DO  TETO  REMUNERATÓRIO 
CONSTITUCIONAL.  PRETENSÃO  DE  RATEIO  NOS  ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA.  JULGAMENTO  DO  AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL 
DESFAVORÁVEL.  IMPROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO.  SUCUMBÊNCIA 
TOTAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  ADEQUADAMENTE  FIXADOS. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 9).

Os  embargos  de  declaração  que  se  seguiram  foram  desprovidos 
(documento eletrônico 13). 

Tendo em vista o trânsito em julgado do ARE 870.947/SE (Tema 810 
da sistemática de Repercussão Geral),  da relatoria do Ministro Luiz Fux, a 
Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 
RJ determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo 
de retratação (documento eletrônico 27). 

O  Tribunal  a  quo entendeu  que  o  acórdão  não  confronta  o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:

“RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITOS  ADMINISTRATIVO  E 
CONSTITUCIONAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO 
E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA 
PRESENTE  DEMANDA,  A  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU  FOI 
MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS 
JUROS DE MORA,  A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE 
JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, 
DEVENDO  SER  MANTIDO  O  CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA 
FIXADO  NO  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL.  POSSIBILIDADE  DE 
EXPEDIÇÃO  DE  PRECATÓRIO  DO  VALOR  INCONTROVERSO. 
CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE 
EM  SEU  ARTIGO  5º,  EXCLUIU  OS  SERVENTUÁRIOS  DA JUSTIÇA DO 
REAJUSTE  DE  70,5%  CONCEDIDOS  AOS  DEMAIS  SERVIDORES 
ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA 
DECISÃO  PROFERIDA  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº  583/87, 
REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O 
PRETÓRIO  EXCELSO  POSICIONOU-SE,  TAMBÉM,  EM  RELAÇÃO  À 
INCIDÊNCIA  DOS  ÍNDICES  OFICIAIS  DE  REMUNERAÇÃO  BÁSICA  E 
JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES 
IMPOSTAS  À  FAZENDA,  ORIUNDAS  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  DE 
NATUREZA  NÃO-TRIBUTÁRIA.  TEMA  Nº  810.  A  HIPÓTESE  DOS 
PRESENTES  AUTOS  NÃO  DIVERGE  DOS  POSICIONAMENTOS  DAS 
CORTES  SUPERIORES.  SERVIDOR  QUE  FAZ  PARTE  DA  AÇÃO 
ORIGINÁRIA,  PROC.  0024210-36.1988.8.19.0001,  TRANSITADA  EM 
JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. 
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. (pág. 2 do 
documento eletrônico 29). 

A solução da controvérsia contida nos autos poderá ser influenciada 
pelo  julgamento  do  RE  1.317.982,  da  relatoria  no  Ministro  Luiz  Fux,  cuja 
repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nele  se  discute  a  “validade  dos  juros  moratórios  aplicáveis  nas 
condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 
(Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente 
índice diverso”.

Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno desta 
Corte,  determino  a  devolução  destes  autos  à  origem  a  fim  de  que  seja 
observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, visto que 
neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do 
Tema 1.170 da Repercussão Geral. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.349.608 (688)
ORIGEM : 50014627820198130558 - TJMG - TURMA RECURSAL 

DO GRUPO JURISDICIONAL DE UBÁ
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : MONICE SILVEIRA MOTA
ADV.(A/S) : PABLO DA SILVA (113635/MG)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE RIO POMBA
ADV.(A/S) : YEGROS MARTINS MALTA (96618/MG)

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão 
proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá - MG, a qual não 
reconheceu o direito  subjetivo à nomeação da autora à vaga de concurso 
público realizado pelo Município de Rio Pomba – MG. 

Não foram interpostos embargos de declaração. 
Neste RE, fundamentado no art. 102, III,  a, da Constituição Federal, 

alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, II e IV, da mesma Carta. 
Bem examinados os autos, decido. 
O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
“No  caso  dos  autos,  a  autora/recorrente,  embora  aprovada  no 

certame  realizado,  não  obteve  classificação  dentro  do  número  de  vagas 
previstas no instrumento convocatório respectivo. Evidente, portanto, que o 
candidato, quando se submete ao instrumento convocatório do concurso que, 
por  sua  vez,  estabelece  o  número  de  vagas  nele  disponibilizadas,  fica 
inexoravelmente restrito às suas regras. 

Aliás, quanto a esta questão, importante ressaltar que o candidato, 
quando aprovado em concurso público, tem direito subjetivo à nomeação aos 
cargos vagos existentes, ou aos que vierem a vagar, no prazo de validade do 
concurso.  Contudo,  na  hipótese  em  reexame,  e  como  consignado  na 
sentença hostilizada,  a  autora/recorrente  obteve  classificação  fora  do 
número previsto de vagas e,  mais,  omitiu-se na comprovação de que 
aquelas, surgidas após exaurido o limite estabelecido no edital, foram 
preenchidas a título precário.

Assim,  imperioso  reconhecer  que  a  autora/recorrente,  dada  a  sua 
classificação no certame, não goza de direito subjetivo à nomeação, posto 
que tal decorre do poder discricionário da Administração Pública, dentro de 
sua conveniência e oportunidade” (pág. 3 do documento eletrônico 13, grifei). 

Pois bem, o Edital 001/2014, do Município de Rio Pomba, previu 21 
vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo uma destinada a pessoas 
com deficiência. De acordo com o resultado do certame, acostado às fls. 4 do 
documento eletrônico 15, a autora foi classificada em vigésimo quinto lugar, 
portanto fora do número de vagas previsto nas regras editalícias. 

A recorrente, conforme se verifica na exordial (documento eletrônico 
3),  enviou  questionamentos  ao  recorrido  com  intuito  de  acompanhar  a 
nomeação e posse daqueles que foram classificados dentro do número de 
vagas. 

Em 30  de agosto de  2018,  o  referido município  informou que,  no 
tocante ao concurso público 001/2014, foram nomeadas 17 pessoas para o 
cargo de Auxiliar Administrativo, sendo que 5 não tomaram posse e 3 pediram 
exoneração do cargo (pág. 80 do documento eletrônico 4).

O Chefe do Poder Executivo do Município de Rio Pomba, em 6 de 
novembro de 2019, em resposta ao Presidente da Câmara Municipal, afirmou 
que, até a mencionada data, 6 vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo 
não tinham sido ainda preenchidas (pág. 86 do documento eletrônico 4).

Em 24 de outubro de 2019, após a expiração do prazo do concurso, 
o Diretor de Recursos Humanos do citado ente municipal enviou a relação dos 
ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo, ingressantes por meio do Edital 
001/2014, e dos candidatos que foram empossados no mesmo cargo (pág. 79 
do documento eletrônico 4).

Os  ocupantes  foram  Josiel  Fernandes  de  Oliveira  (1°  colocado), 
Leandro Ferreira Gomes (5° colocado), Athila Viana de Oliveira (7° colocado), 
Jaqueline Meire de Souza (8ª colocada), Marcelo Ferreira Mendes (não consta 
na  lista  de  classificação),  Leonardo  Mesquita  Nascimento  (11°  colocado), 
Luciana de Paula O. Arantes (12ª colocada), Claudio Marcio Lopes dos Reis 
(16°  colocado),  Tamara  Dayane  Silva  (17ª  colcoada)  e  Leonardo  Oliveira 
Bernardino (18° colocado). No total, foram preenchidas, portanto, 9 vagas do 
concurso. 

Quanto  aos  candidatos  empossados,  além  dos  acima  descritos, 
constam: Bruno Honório da Silva (3° colocado), Maria das Mercês Coutinho 
Mota  (4ª  colocada),  Nathan  de  Oliveira  Paula  (10°  colocado),  Marcelle 
Floresta  Dias  (13ª  colocada)  e  Jussara  de  Lima  (19ª  colocada).  Assim, 
tomaram posse mais 6 candidatos. 

Verifico, portanto, que das 20 vagas previstas no Edital 001/2014, do 
Município de Rio Pomba, no máximo 14 foram preenchidas, restando ainda 6 
em  que  nenhum  candidato  tomou  posse  para  o  cargo  de  Auxiliar 
Administrativo. 

A jurisprudência desta Corte  é  sedimentada no sentido de que há 
direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital 
quando há desistência de candidatos em colocação superior. Por oportuno, 
cito os seguintes precedentes: 

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DAS  VAGAS.  DESISTÊNCIA  DE 
CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta 
Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato 
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a 
figurar  entre  as  vagas  em decorrência  da  desistência  de  candidatos 
classificados em colocação superior. Precedente. 

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve 
fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 
512/STF). 

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
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prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.058.317 AgR/MG, Primeira 
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei). 

“Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como 
agravo  regimental.  Direito  Administrativo.  Concurso  público.  Candidato 
aprovado.  Classificação  fora  do  número  de  vagas  previsto  no  edital. 
Desistência  de  candidato  mais  bem  classificado.  Direito  à  nomeação. 
Restrições  orçamentárias.  Não  comprovação.  Fatos  e  provas.  Reexame. 
Impossibilidade. Precedentes. 

1.  O  direito  subjetivo  à  nomeação  se  estende  ao  candidato 
aprovado em concurso público fora do número de  vagas previsto no 
edital  que,  em decorrência  da  desistência  de  nomeação por  parte  de 
candidatos  classificados  em  colocação  superior  a  sua,  passe  a  se 
enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 

2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência 
de  provas  aptas  a  corroborar  a  tese  do  Estado  do  Paraná  acerca  da 
impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e 
das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 

4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso 
extraordinário do Estado do Paraná”. (RE 1.317.688/PR, Primeira Turma, Rel. 
Min. Alexandre de Moraes, grifei).

Assim, considerando que Monice Silveira Mota foi classificada em 25° 
lugar  no  concurso  e  que,  após  expirado  o  prazo  de  validade  do  mesmo, 
apenas  14  das  20  vagas  previstas  foram  ocupadas,  a  autora  tem  direito 
subjetivo à nomeação, uma vez que, por desistência de outros candidatos, 
passou a se enquadrar no número de vagas previsto. 

Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar 
a nomeação da recorrente.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.349.849 (689)
ORIGEM : 00969749420208217000 - TJRS - RS - 1ª TURMA 

RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : ANA MARIA TAMAGNO BORELLI
ADV.(A/S) : QUELEN DA ROSA TEIXEIRA (77634/RS)
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, assim ementado (eDOC 11):

“RECURSO  INOMINADO.  TERCEIRA  TURMA  RECURSAL  DA 
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  RITUXIMABE  100mg, 
RITUXIMABE  500mg,  METILPREDNISOLONA  500mg,  BROMETO  DE 
GLICOPIRRÔNIO  e  DIFENIDRAMINA  50mg/ml.  NECESSIDADE  E 
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA. 
DIREITO  EVIDENCIADO.  1.  Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a 
responsabilidade  dos  entes  públicos  é  solidária,  havendo  exigência  de  
atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas  
(UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os 
cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos  
196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o  
dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.  
Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a 
responsabilidade  de  cada  um na  garantia  do  direito  à  saúde,  não  sendo  
oponível  ao  particular,  sob  pena  de  implicar  em omissão  a  direitos 
constitucionalmente garantidos. 2. A respeito da tese fixada em repercussão 
geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve 
o  trânsito  em  julgado  da  decisão.  Contexto  em  que,  sabese,  pode  ser  
modificado  e,  ainda,  fixado  efeitos  modulatórios  ou,  então,  formas  de 
chamamento dos entes federados. 3. Quanto à necessidade de inclusão da 
União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão 
geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda  
não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão. 4.  
No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do  
fármaco prescrito,  discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no 
caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira. 5. 
Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não  
de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes  
Públicos Estaduais  e Municipais  no fornecimento de medicamentos,  desde 
que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento 
não conste das listas  do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de  

médio e alto custo. 6. Sentença de procedência mantida por seus próprios  
fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

No recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 
da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  que  “a  responsabilidade  pela 
incorporação,  exclusão  ou  alteração de  novos  medicamentos,  produtos ou 
procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da  
Comissão Nacional  de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” 
(eDOC 14, p. 9)

Aduz-se, que  “no momento em que a União, por meio do Ministério  
da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento 
ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a  
responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser  
repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 14, p. 10) 

Defende-se,  por  fim,  que  “a  tese firmada no Tema 793 do STF é  
categórica  ao  determinar  que,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar  
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 14, p. 13) 

A Primeira  Vice-Presidência  do TJRS devolveu os autos  ao órgão 
julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão 
geral. (eDOC 18)

A  Turma  julgadora  houve  por  bem  manter  incólume  o  acórdão 
vergastado. (eDOC 19)

O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 21)
É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou que (eDOC 11, pp. 3-11):
“Trata-se  de  demanda  proposta  por  ANA  MARIA  TAMAGNO 

BORELLI  em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando o 
fornecimento dos medicamentos RITUXIMABE 100mg, RITUXIMABE 500mg, 
METILPREDNISOLONA  500mg,  BROMETO  DE  GLICOPIRRÔNIO  e 
DIFENIDRAMINA 50mg/ml, para o tratamento de asma brônquica severa (CID  
J 45.9) e síndrome Sjögren com acometimento renal, hematológico, pulmonar  
e  cutâneo  (CID  M  35.0).  Julgado  procedente  o  pedido,  o  Estado  do  Rio  
Grande do Sul  interpôs Recurso Inominado,  sustentando,  o  julgamento do 
Tema 793 do STF que reconhece a responsabilidade da União para inclusão 
de medicamentos na lista SUS. Requereu, ainda, a reforma da sentença para  
improcedência  do  pedido.  Todavia,  analisando  os  autos,  adianto  que  não 
merece acolhida a pretensão recursal. 

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  responsabilidade  dos  entes  
públicos  é  solidária,  havendo  exigência  de  atuação  integrada  do  Poder  
Público  em  todas  as  suas  esferas  federativas  (UNIÃO,  ESTADO  e 
MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a 
previsão  constitucional  das  normas  contidas  nos  artigos  196  e  23,  II,  da  
Constituição  Federal,  que  estabelecem,  respectivamente,  o  dever  e  a  
competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 

(...)
Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de  

elidir  a  responsabilidade de cada um na  garantia  do  direito  à  saúde,  não 
sendo  oponível  ao  particular,  sob  pena  de  implicar  omissão  a  direitos  
constitucionalmente  garantidos.  A respeito  da  tese  fixada  em repercussão 
geral  no Tema 7931 do STF (RE 855.178),  importante consignar  que não 
houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabe-se, pode ser 
modificado  e,  ainda,  fixado  efeitos  modulatórios  ou,  então,  formas  de 
chamamento dos entes federados. Por outro lado, de salientar, que a divisão  
de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito 
do SUS, trazida pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793), não pode se  
sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte 
que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos 
pela Carta Magna, mormente tratando-se de decisão sem trânsito em julgado,  
bem como ausente modulação de seus efeitos. 

(...)
Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso  

em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre 
destacar  que,  salvo  melhor  juízo,  ainda  não  tem aplicação,  uma vez que 
ausente  trânsito  em  julgado  da  decisão.  De  salientar,  ainda,  que  é  da  
essência do instituto da solidariedade a escolha do credor qual dos devedores  
demandar. 

Havendo  solidariedade  dos  entes  federados,  não  nos  parece 
razoável impedir que a parte direcione o pleito a um deles, como pretende o  
recorrente. Ponto em que também não se deve acolher o recurso. No caso  
dos autos, a documentação médica de fls. 42/48 comprova que a autora é  
portadora de asma brônquica severa (CID J 45.9) e síndrome Sjögren com  
acometimento  renal,  hematológico,  pulmonar  e  cutâneo  (CID  M  35.0),  
necessitando realizar tratamento com os medicamentos RITUXIMABE 100mg,  
RITUXIMABE  500mg,  METILPREDNISOLONA  500mg,  BROMETO  DE 
GLICOPIRRÔNIO  e  DIFENIDRAMINA 50mg/ml.  Além disso,  o  profissional  
esclarece que a autora já fez uso de outros medicamentos disponibilizados  
pelo  SUS sem eficácia  para o tratamento,  alertando que em caso de não 
utilização do medicamento prescrito há risco de piora da função pulmonar,  
podendo  levar  a  insuficiência  respiratória.  No  mais,  do  demonstrativo  de 
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pagamento de fl. 36, vislumbra-se que a autora possui média salarial no valor  
de  R$  1.891,91,  indicando  que  não  detém  condições  de  arcar  com  as  
despesas do tratamento médico postulado. Dessa forma, o fato  de ser da 
União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na 
lista  do  SUS  não  afasta  a  obrigação  dos  Entes  Públicos  Estaduais  e 
Municipais  no  fornecimento  de  medicamentos,  desde  que  atendidos  os  
requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das  
listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo. 

(...).”
O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  RE-RG  855.178,  Rel. 

Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de 
repercussão  geral  e  reafirmou  a  jurisprudência  pertinente  à  controvérsia 
referente  à responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  em matéria  de 
saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente.

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e diante dos critérios constitucionais  de descentralização e hierarquização, 
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso,  
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 
deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE 657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, 
b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.351.934 (690)
ORIGEM : 00057553920138190068 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : PATRICIA HELENA DUNAI DOS SANTOS E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : BEATRIZ VERISSIMO DE SENA (15777/DF, 182622/RJ)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS 

OSTRAS

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado 

(eDOC 9, pp. 1/3):
“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CERTAME. IMPLICAÇÕES. 1. Ação 
ajuizada por candidatos que lograram aprovação dentro do número de vagas 
disponibilizadas no VI Concurso Público, promovido pelo Município de Rio das 
Ostras  para  o  preenchimento  de  vários  cargos  públicos.  Tendo  havido  
decretação  de  nulidade  do  certame  (Decreto  nº  762/2013),  os  autores  
propuseram a presente ação pugnando nomeação e posse nos cargos para  
os  quais  prestaram  concurso,  além  de  indenização.  2.  Pedido  julgado  
improcedente,  sendo  procedente  a  ação  declaratória  incidental  que  o réu, 
Município de Rio das Ostras, atravessou para obter tutela no sentido de que 
fosse declarado nulo o aviso de homologação do VI  Concurso Público.  3.  
Evidentes vícios no concurso, que maculam os processos seletivos de todos  
os cargos, constados pelo Ministério Público, que firmou com o Município um 
TAC no sentido de anular o concurso, originando o decreto em questão. 4. A 
fraude  e  dano  ao  erário  público  foram confirmadas  em sede  de  ação  de 
improbidade administrativa, em que se analisou o vício original do certame de  
que  aqui  se  cuida.  5.  A pretensão  de  extirpar  de  imediato  os  servidores 
contratados sem concurso, em favor dos candidatos aprovados em certame  
nulo,  implica em flagrante violação da unidade da Constituição. 6.  Não há 
provas de que foi interditado acesso ao processo administrativo. 7. Não há  
necessidade  de  transcrição  em  fundamentação  per  relationem,  senão 
referência àquilo que se toma de empréstimo para fundamentar, por isso não 
há falar que o Decreto nº 762/2013 não esclareceu os motivos da decretação 
de nulidade do certame. 8. Decreto que foi elaborado após o TAC, havendo  
mero erro material em data nele aposta. 9. A ampla defesa e contraditório em 
sede administrativa são imprescindíveis somente quando há litígio, não para o  
caso de autotutela. Com a presente improcedência, se evitou um mal maior  
frente  às  flagrantes  vicissitudes  do  certame.  Além  disso,  não  cabe  aos  
apelantes reclamar ampla defesa e contraditório para a sustentação de uma  
mera  expectativa  de  direto  -  que  é  o  que  os autores  ostentam –  e  seria 
preciso defender certame eivado de vícios que o contaminam como um todo.  
10. Os candidatos aprovados são sim atingidos, porque foram aprovados em  
concurso  originalmente  viciado;  não  existe,  como  querem  fazer  crer  os  
apelantes, uma relação da Administração Pública com a contratada para a 
realização  do  concurso  público  que  nada  interfira  na  relação  entre  a  
Administração com o candidato aprovado, até porque o objeto da avença não 
era outro senão o processo de seleção de pessoal. Nem eventual boa-fé dos 
candidatos  torna  juridicamente  possível  salvar  o  direito  de  ingresso  nos 
quadros de pessoal fruto de um certame nessas condições. 11. Outrossim, a  
manutenção dos servidores contratados sem concurso é um mal menor que  
atende ao princípio da continuidade do serviço, o que desenganadamente não  
viola o inciso II do art. 37 da CF nos limites do caso ora em exame. No mais,  
não houve restrição injustificada ao direito de acesso ao cargo público, pois a 
rigor esse direito não existe em certame nulo. 12. A violação aos incisos I e II  
do art. 37 da CF/88 somente possível a partir da imagética premissa de que  
nunca existiu qualquer tipo de nulidade no certame promovido. 13. Por fim, 
repita-se, os autores não contam com direito à nomeação, senão nos casos  
de estado de regularidade legal do certame. Em meio à essa situação, claro 
que não há de cogitar em indenização. 14. Negado provimento ao recurso.” 

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 11, 
p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 103, III,  a e c 
do permissivo  constitucional,  aponta-se ofensa  aos arts.  5º,  LIV  e LV;  37, 
caput, e incisos I e II; 93, IX, da Constituição Federal. 

Nas razões recurais, sustenta-se, que: 
“o julgador incorreu em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, uma vez que  

não se considera fundamentada decisão judicial que meramente apresenta as  
suas conclusões, sem que tenha enfrentado todos os argumentos legais do 
recorrente.  Ainda  que  detenha  o  poder  do  livre  convencimento,  detém 
também  o  dever  de  enfrentar  os  argumentos  jurídicos  apresentados  pela  
parte recorrente, de modo a afastar eventuais ilegalidades perpetradas pelo  
Juízo anterior.” (eDOC 13, pp. 10/11) 

Aduz-se, que:
“Não há dúvida de que, no caso dos autos, os Autores perderam uma  

situação jurídica favorável antes reconhecida pela Administração Pública: a  
condição  de  aprovados  no  concurso  público  homologado.  Ao  impor  aos  
autores a perda dessa condição, sem o respeito ao contraditório e à ampla  
defesa,  o  Município  e  o  acórdão  que  convalidou  o  seu  posicionamento 
afrontaram a Constituição Federal. 39. Demonstrada a ofensa a ofensa ao art.  
5º,  LIV  e LV,  da  CF/88,  uma vez que  não  se  permitiu  que  os  aprovados  
exercessem  seu  direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  requer-se  o 
conhecimento e provimento deste recurso.” (eDOC 16, p. 15)

Sustenta-se, por fim, que:
“o  acórdão  recorrido  violou  o  princípio  da  proporcionalidade.  Em 

primeiro  lugar,  violou-o  ao  tratar  como  um  único  certame  os  diversos  
concursos  que  se  realizaram com base  no  mesmo edital.  Se  o  problema 
estava na prova aplicada para a carreira “A”, não tem sentido anular também 
a prova aplicada para a carreira “B”. Em segundo lugar, violou-o ao ratificar a  
anulação de todo o concurso quando era possível sanar as irregularidades  
eventualmente existentes. 67. Por todo o exposto, requer-se o conhecimento  
e  provimento  deste recurso  por  ofensa  ao  princípio  da proporcionalidade, 
contido no art. 5º, LIV, 37, I e II, da CF/88.” (eDOC 13, p. 26)

A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos 
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à Câmara de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 138 da 
repercussão geral. (eDOC 16) 

O  órgão  julgador  houve  por  bem  manter  incólume  o  acórdão 
vergastado. (eDOC 18)

O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 20)
É o relatório. Decido.
 A irresignação não merece prosperar.
Verifico  que  o  recorrente  não  indicou  corretamente  o  dispositivo 

constitucional  autorizador  do  apelo  extremo,  o  que  atrai  a  incidência  da 
Súmula 284 do STF.

Nesse  sentido:  ARE 1.089.292,  Rel.  Min.  MARCO AURÉLIO,  DJe 
03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. 
Em caso análogo ao presente, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO 
AUTORIZADOR  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INDICAÇÃO.  
AUSÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO.  DEFICIÊNCIA.  SÚMULA  284. 
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.

I  -  A indicação  correta do dispositivo  constitucional  autorizador  do  
recurso extraordinário -  artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao 
seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do 
Tribunal.  A deficiência  da  fundamentação  do  recurso  atrai  a  incidência  da  
Súmula 284 do STF. 

II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar  
a apreciação de legislação local. Súmula 280

III - Agravo regimental improvido.” (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)”

Ante o exposto,  nego seguimento ao recurso extraordinário, nos 
termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Intime-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.056 (691)
ORIGEM : 50217063820194040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : IVANI DA CRUZ
ADV.(A/S) : AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (104359/PR, 

6509/RS)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 1):

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  TUTELA  DE  URGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ATO  SUPOSTAMENTE  PRATICADO 
POR  SERVIDORA  PÚBLICA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
FEDERAL MANTIDA INDEPENDENTE DO INGRESSO DA UNIÃO NA LIDE. 

1.  A tutela  de  urgência  será  concedida  quando houver  elementos 
suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.

2.  A manifestação  da  União,  afirmando  que  é  desnecessário  seu 
ingresso  na  lide,  porque  estão  os  interesses  federais  adequadamente 
defendidos pelo MPF,  não é suficiente a afastar  a  competência  da Justiça  
Federal  no  caso,  visto  que  se  trata  de  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de 
Improbidade  Administrativa  supostamente  praticado  por  servidora  pública 
federal.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).
No  recurso  extraordinário,  com  fundamento  no  art.  102,  III,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 109, I; e 129, III, da 
Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 3):
“(...) embora o simples ajuizamento da ação pelo Ministério Público  

Federal seja capaz de atrair a causa para o âmbito da Justiça Federal, pois o  
Ministério  Público  Federal  é  órgão  da  União,  a  competência  da  Justiça  
Federal, que é constitucional e de direito estrito, não se mantém – no cível –  
quando a própria União se encarrega de esclarecer que não tem interesse 
jurídico no feito e que, por isso, “não ingressará na lide”. 

No cível,  insista-se, a iniciativa do Ministério Público Federal  basta 
para  levar  o  processo  para  a  Justiça  Federal;  mas  não  é  suficiente  para 
conservar  o  feito  na  Justiça  Federal,  nem  muito  menos  para  conferir  
legitimidade ativa ao Ministério  Público Federal  se a União nega qualquer  
interesse jurídico na causa e ainda declara taxativamente que não deseja  
estar no processo.” 

A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário 
(eDOC 8).

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se  que  o  acórdão  recorrido  está  em consonância  com a 

jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de 

ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da 
União,  em  determinada  causa.  A esse  respeito,  confiram-se  os  seguintes 
precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 
ÓRGÃO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  PARA 
DETERMINAR  O  INTERESSE  DA  UNIÃO:  PRECEDENTES.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767.501-AgR, Rel. a 
Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).

 “CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL 
PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO 
NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está 
consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da  
presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes.  
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (RE 450.546-AgR, Rel.  a 
Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).

Observa-se,  portanto,  que  o  acórdão  recorrido  não  divergiu  do 
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  acerca  da  matéria  ora 
controvertida. 

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  nos termos do art. 
932, IV, a , do CPC.

Sem honorários, por se tratar de ação civil  pública (art.  18 da Lei 
7.347/1985).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.304 (692)
ORIGEM : 00738776520208217000 - TJRS - RS - 2ª TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : DAIANE BEATRIZ WELTER STEINMETZ
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão  da  Segunda  Turma  Recursal  da  Fazenda  Pública  dos  Juizados 
Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, 
p. 1):

“RECURSO  INOMINADO.  DIREITO  À  SAÚDE.  ESTADO  DO  RIO 
GRANDE  DO  SUL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  NÃO 
PREVISTOS  NA  LISTA  DO  SUS.  POSSIBILIDADE.  TEMA  106  STJ. 
REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. No caso concreto, 
foi  justificado  pelo  médico  que  a  atende  a  paciente  a  impossibilidade  de 
utilização  do  fármaco  disponibilizado  pelo  SUS.  II.  Súmula  421  do  STJ. 
Honorários  advocatícios  não são devidos à Defensoria  Pública quando ela 
atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Taxa Única. 
RECURSO  INOMINADO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL 
DESPROVIDO.”

No recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, 196 e 
198 da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Estado do Rio Grande do  
Sul  não  se  recusa  a  cumprir  com  sua  obrigação  constitucional  de  
fornecimento de tratamentos médicos. O que se torna impossível é ter que  
ressarcir por medicamentos que não fazem parte de sua lista, notadamente 
quando o ônus financeiro deve ser suportado pela União e não dividido em 
1/3, ex vi art. 19-Q da Lei 8.080/90.” (eDOC 7, p. 5)

Aduz-se,  que  “  (...)  restando  demonstrado  que  o  medicamento 
postulado tem sua aquisição centralizada –  exclusiva –  pelo  Ministério  da 
Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União 
(...) .” (eDOC 7, pp. 5-6) 

A Primeira  Vice-Presidência  do TJRS devolveu os autos  ao órgão 
julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão 
geral. (eDOC 8, pp. 42-46)

A Câmara  julgadora  houve  por  bem  manter  incólume  o  acórdão 
vergastado. (eDOC 12)

O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 13)
É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  do 

recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, pp. 3-5):
“No que tange à prestação do direito à saúde, e diante do comando 

constitucional  quanto  à  impossibilidade  da  lei  de  excluir  da  apreciação  do 
Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito  (art.  5º,  XXXV,  CF),  o  Poder 
Judiciário vem sendo acionado para apreciar milhares de demandas quanto à 
matéria, gerando interferências orçamentárias significativas1 . Além disso, o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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quadro ainda era mais complexo em razão da ausência de critérios judiciais 
concretos, o que gerava óbices à própria pretensão de correção em vista ao 
estabelecimento da igualdade de tratamento. 

Diante  do  panorama  exposto,  em  sede  de  recurso  repetitivo,  o 
Superior  Diante  do  panorama  exposto,  em  sede  de  recurso  repetitivo,  o 
Superior  Tribunal  de Justiça julgou o Recurso Especial  nº.  1657156 (Tema 
106),  sob  relatoria  do  Ministro  Benedito  Gonçalves,  em  25-04-2018.  Na 
ocasião,  foram  estabelecidos  requisitos  ao  Poder  Judiciário  quanto  ao 
fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS. A 
tese fixada determina que os referidos fármacos poderão ser fornecidos desde 
que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1  -  Comprovação,  por  meio  de  laudo  médico  fundamentado  e 
circunstanciado  expedido  por  médico  que  assiste  o  paciente,  da 
imprescindibilidade  ou  necessidade  do  medicamento,  assim  como  da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 

2  -  Incapacidade  financeira  do  paciente  de  arcar  com o  custo  do 
medicamento prescrito; e 

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

No caso, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 106, 
tendo sido apresentadas razões suficientes que determinassem a concessão 
do fármaco ENOXAPARINA não previsto  na lista  do SUS. De acordo com 
laudo  emitido  pelo  médico  Ginecologista  e  Obstetra  que  acompanhou  a 
paciente, Dr. Jonas Gilvan Rohde, paciente com abortamentos prévios. Risco 
se não usar o medicamento = novo abortamento. Ainda, explicou o motivo 
pelo qual  o  medicamento fornecido pelo SUS – Heparina Fracionada – no 
caso da autora não era indicado. (fls. 32-3) 

Ademais, a autora comprovou hipossuficiência financeira (fl22-5) e a 
negativa de concessão do fármaco pela Secretaria de Saúde. Verifico, ainda, 
que o fármaco possui registro na ANVISA.

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
INOMINADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.” 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  RE-RG  855.178,  Rel. 
Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de 
repercussão  geral  e  reafirmou  a  jurisprudência  pertinente  à  controvérsia 
referente  à responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  em matéria  de 
saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente.

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e diante dos critérios constitucionais  de descentralização e hierarquização, 
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso,  
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 
deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE 657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, 
b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Deixo de aplicar o art.  85, § 11, do CPC, tendo em vista que não 
houve prévia fixação de honorários na origem 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.727 (693)
ORIGEM : 00878976120208217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : ADAO BRUNO VIEIRA DANN
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  assim 
ementado (eDOC 16, p. 19):

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 
NÃO  ESPECIFICADO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
NECESSIDADE  DA  MEDICAÇÃO  COMPROVADA.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. SOLIDARIEDADE. 1. O direito à saúde é direito fundamental social  
de  competência  material  comum  da  União,  Estado,  Distrito  Federal  e  
Municípios,  sendo  solidária  a  responsabilidade  dos  Entes  Públicos  para  
atendimento das demandas desta área . Repercussão geral no RE nº 855178/
PE  -  Tema  nº  793.  2.  Somente  nos  casos  em  que  a  ação  demande  de 
fornecimento  de  medicamento  sem  r  egistro  na  ANVISA  é  que, 
necessariamente, será proposta em face da União, segundo definição do STF 
na apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 500. 3. O direito à saúde,  
constitucionalmente  consagrado,  está  destinado  a  todos  universalmente. 
Demonstrada  a  real  necessidade  do  tratamento,  cabe  ao  Estado  o 
fornecimento dos meios para a sua realização. 4. Não obstante a alegação de  
se  tratar  de  medicamento  de  alto  custo,  o  médico  assistente  atestou 
expressamente  que  o  não  uso  da  medicação  impõe  risco  de  morte  ao 
paciente. RE nº 566471/RN, com reconhecimento de Repercussão Geral, com 
julgamento  a  inda  não  finalizado  no  mérito  –  Tema  nº  6.  5.  Matéria  que  
encontra  solução  unânime  pelos  integrantes  da  Câmara.  6.  Sentença  de 
procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Interposto agravo interno, a Quarta Câmara Cível do TJRS manteve, 
à unanimidade, o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo: (eDOC 31, p. 
1)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.  
DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO.  NECESSIDADE  DA  MEDICAÇÃO  COMPROVADA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA.  SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À 
TESE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  FIRMADA  PELO  E.  STF  NO 
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA 
Nº  793.  1.  O direito  à  saúde é  direito  fundamental  social  de  competência  
material  comum  da  União,  Estado,  Distrito  Federal  e  Municípios,  sendo  
solidária  a  responsabilidade  dos  Entes  Públicos  para  atendimento  das 
demandas desta área. 2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a  
satisfação  integral  do  objeto  da  prestação,  isolada  ou  conjuntamente.  3. 
Entendimento  desta  Câmara  reafirmado  no  sentido  de  que,  ainda  que  
possível  direcionar  a  atuação  jurisdicional  para  a  condenação  do  ente  
responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a 
responsabilidade solidária dos entes públicos. 4. Julgamento dos embargos 
de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/
PE),  em que  a Corte  Suprema reafirmou a responsabilidade  solidária  dos 
entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo 
passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou  
conjuntamente.  5.  Manutenção  da  decisão  proferida  por  esta  e.  Câmara.  
JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 

No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 
da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  que  “a  responsabilidade  pela 
incorporação,  exclusão  ou  alteração de  novos  medicamentos,  produtos ou 
procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da  
Comissão Nacional  de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” 
(eDOC 35, p. 10)

Aduz-se, que  “no momento em que a União, por meio do Ministério  
da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento 
ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a  
responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser  
repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 35, p. 11) 

Defende-se,  por  fim,  que  “a  tese firmada no Tema 793 do STF é  
categórica  ao  determinar  que,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar  
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o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 35, p. 14) 
A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário. 

(eDOC 42, pp. 7-9)
É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  do 

agravo interno, asseverou que (eDOC 26, pp. 7-10):
“(...)
Quanto ao mérito propriamente dito,  ratifico a decisão monocrática 

hostilizada, pelas razões que ora reproduzo, notadamente porque as razões  
suscitadas  no  presente  recurso  não  modificam  os  argumentos  que 
fundamentam aquela decisão: 

“(...)  Pois  bem.  Consoante  se  infere  da  leitura  do  artigo  196  da 
Constituição  Federal,  é  imposto  ao  Estado  o  dever  de  política  social  e 
econômica  que  visem  reduzir  doenças,  com  manutenção  dos  serviços 
pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos. O Sistema 
Único  de  Saúde  –  SUS -  com financiamento  de  recursos  da  Seguridade 
Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras  fontes,  nos  termos  do  que  dispõe  o  artigo  198  da  Carta  Magna,  
constitui  a  forma  de  racionalização  deste  serviço  público  para  permitir  o  
atendimento da demanda social, e não afasta a responsabilidade solidária das  
esferas da administração pública no cumprimento dos direitos assegurados 
neste âmbito. A Lei nº 8.080/90, que disciplina as atividades do SUS, em seu 
artigo  2º,  repetiu  que  a  saúde  é  um direito  fundamental  do  ser  humano,  
incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, a fim de  
que preste serviços de saúde à população. No que tange ao Estado, a Lei 
9.908/93  determina  o  fornecimento,  de  forma  gratuita,  de  medicamentos 
excepcionais  para  pessoas  que  não  possam  arcar  com  as  despesas 
decorrentes  de  tratamento,  considerando  aqueles  como  sendo  os  
indispensáveis à vida do paciente, determinando que tais despesas devam 
correr por conta dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social do Estado 
do  Rio  Grande  do  Sul,  instituído  pela  Lei  9.828/93.  Ainda,  deve  ser  
asseverado  que  as  leis  pertinentes  à  matéria  asseguram  ao  indivíduo  o  
acesso aos mecanismos de prevenção, proteção e defesa da saúde. Ora,  
deve o recorrente lembrar que a sociedade é quem contribui e tudo paga ao  
ente público, que cada vez mais exige tributos, destinados a todas esferas de  
poder  estatal,  sem  que  seja  especificada  a  finalidade  para  a  qual  foi  
destinado.  Nesse  sentido,  o  direito  à  saúde  é  direito  subjetivo  inalienável,  
constitucionalmente consagrado, cujo primado supera restrições legais.  (...)  
Assim, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a 
responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve 
fornecer o medicamento pleiteado. Este é o entendimento do STF sufragado  
em repercussão geral,  no RE nº 855178/PE - Tema nº 793 – que trata da  
responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  pelo  dever  de  prestar 
assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico 
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo 
responsabilidade  solidária  dos  entes  federados,  podendo  figurar  no  polo 
passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Neste sentido, o  
ente público demandado (Estado) é legítimo para figurar no polo passivo da  
ação, na medida em que a responsabilidade para prestar assistência à saúde 
é  solidária,  nos  termos  dos  arts.  23,  II,  e  196  da  CF,  sendo,  ainda,  
desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda,  
inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a  
causa.  (...)  Outrossim,  não  merece  prosperar  a  alegação  de  violação  ao 
princípio da isonomia, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando  
provocado,  verificar  a  suficiência  das  medidas  públicas  tendentes  à 
manutenção da saúde, a fim de garantir, os direitos previstos na Constituição.  
Ademais, não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo,  
o médico assistente atestou expressamente que a urgência na utilização do  
medicamento e que o paciente já fez uso dos fármacos disponíveis no SUS  
como corticóides, azatioprina e infliximab em doses elevadas, sem resposta  
positiva,  bem como afirmou a já  utilização do m edicamento pleiteado na  
presente ação (vedolizumab), restando devidamente demonstrada a eficácia 
ao  quadro  clínico  do  paciente  (fl.  31).  Por  sua  vez,  o  Estado  apresentou 
parecer médico elaborado pela Equipe de Consultores da SES referindo a 
possibilidade de substituição do medicamento pleiteado pelo ADALIMUMABE, 
disponível na rede pública de saúde (fls. 166- 167). Contudo, intimado o autor 
para esclarecimentos acerca do tratamento, sobreveio avaliação médica de 
fls.  235-236 esclarecendo os benefícios  que o paciente vem apresentando 
com  a  utilização  do  medicamento  vedolizumabe.  Assim,  ao  contrário  das 
razões do Estado, está devidamente demonstrado nos autos a inexistência de  
outras medicações fornecidas pelo SUS capazes de gerar o mesmo efeito do  
medicamento  pleiteado,  haja  vista  que  o  medicamento  ADALIMUMABE 
apresenta  classe  semelhante  ao  medicamento  Inflixumabe  previamente 
ministrado,  tendo  em  vista  que  o  paciente  apresentou  efeito  colateral  à  
medicação, resultando, portanto, no agravamento do seu quadro clínico (fl.  
67). Importante destacar, na medida em que sustentado nas razões recursais,  
que,  não obstante o STF tenha r  econhecido a existência  de repercussão 
geral em relação ao RE nº 566.471/RN - Tema nº 6 –, da relatoria do Ministro  
Marco Aurélio - dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 
portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo -, não  
há,  contudo,  trânsito  em  julgado  da  decisão  proferida  em  11.03.2020,  
inexistindo,  portanto,  neste  momento,  elemento  capaz  de  afastar  o 
entendimento  sedimentado  nesta  Corte  acerca  do  dever  constitucional  do  

ente público de fornecer o medicamento em questão. Ressalto, ademais, que  
o sobrestamento ou suspensão não se aplica às apelações. Portanto, tendo o  
autor  demonstrado  a  real  necessidade  de  utilização  do  medicamento 
requerido para tratamento da doença que lhe acomete, cabe ao Estado o  
fornecimento  dos  meios  para  a  sua  realização,  mormente  porque  não  
contestado  o  diagnóstico.  Assim,  levando-se  em  conta  as  garantias  
constitucionais invocadas, procede integralmente a demanda. (...)” (grifei) 

Acrescento,  por  oportuno,  que  a  jurisprudência  colacionada  na 
decisão monocrática evidenciou posicionamento unânime dos magistrados da  
Câmara acerca da matéria debatida, inexistindo nas razões do agravo interno  
fundamentação bastante a reformar a decisão monocrática hostilizada.  

Pelo exposto, julgo improcedente o agravo interno.”
O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  RE-RG  855.178,  Rel. 

Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de 
repercussão  geral  e  reafirmou  a  jurisprudência  pertinente  à  controvérsia 
referente  à  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  em matéria  de 
saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente.

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e  diante dos critérios  constitucionais de descentralização e hierarquização,  
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, 
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 
deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE  657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, 
b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Deixo de aplicar o art.  85, § 11, do CPC, tendo em vista que não 
houve prévia fixação de honorários na origem 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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assim ementado: 
“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL. 

PRESCRIÇÃO.  NÃO-VERIFICAÇÃO  DO  FENÔMENO  EXTINTIVO. 
INCORPORAÇÃO  DE  QUINTOS  E  DÉCIMOS.  RECONHECIMENTO 
ADMINISTRATIVO DO PLEITO.  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  NÃO 
INCIDÊNCIA NO CASO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 

1. Malgrado reconhecidos como devidos os valores postulados pela 
parte-autora,  não  lhe  fora  alcançado  o  pagamento  integral  do  quanto 
requerido,  configurando-se,  pois,  seu  interesse  processual,  visto  que  o 
provimento  objetivado  não  possui  cunho  eminentemente  declaratório,  mas 
sim,  também,  condenatório,  de  modo  que  o  reconhecimento  do  débito, 
dissociado  de  sua  satisfação  em  valores  globais  não  implica  aceitação 
administrativa do pleito, a modo de afastar a referida condição da ação. 

2. As limitações orçamentárias impeditivas da satisfação dos valores 
históricos,  bem  assim  aqueles  decorrentes  do  acréscimo  da  correção 
monetária são insuficientes para a remoção da utilidade/proveito do decisum 
almejado, uma vez que se trata de entrave colocado pela própria União que 
sequer aventou perspectiva de pagamento do restante devido. 

3. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 
2.225/2001,  de  04-9-2001,  em  seu  artigo  3º,  retroativamente  a  1998. 
Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União 
houve  por  bem  reconhecer  o  pedido,  por  força  de  decisão  do  Ministro 
Presidente do Conselho da  Justiça  Federal,  em 17/12/2004,  nos autos  do 
Processo  2004.16.4940,  ato  interruptivo  do  prazo  prescricional  quinquenal, 
uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito  pelo 
devedor. 

4.  Não  há  falar  em  reinício  da  contagem  por  metade,  visto  que, 
posteriormente  ao reconhecimento do direito  pela  Administração,  iniciou-se 
(ou  prosseguiu-se)  a  fase  de  consumação,  ou  seja,  o  pagamento  das 
diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, 
ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2004 e dezembro 
de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 

5. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da 
função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência 
da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da 
MP n.º 2.225-45/01. Precedentes do STJ. 

6. A contribuição de inativos para a previdência do regime próprio dos 
servidores públicos,  instituída pela  Emenda Constitucional  nº 41,  de 19 de 
dezembro de 2003, só passou a ser exigível a partir de 19.03.2004, por força 
da  anterioridade  nonagesimal  prevista  no  artigo  195,  §6º,  da  Constituição 
Federal.  Desta  forma,  não  deve  incidir  contribuição  previdenciária  de 
servidores sobre créditos originados anteriormente a esse período. 

7.  O  imposto  de  renda  incidente  sobre  rendimentos  pagos 
acumuladamente  deve  ser  calculado  com  base  nas  tabelas  e  alíquotas 
vigentes à época a que se referiam os rendimentos. 

8. Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na 
vigência do Código Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa 
condição,  portanto,  sobre  eles  não  incide  imposto  de  renda,  consoante  a 
jurisprudência sedimentada no STJ. 

9.  Honorários  advocatícios  fixados  em  10%  sobre  o  valor  da 
condenação, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 

10. Apelações e remessa oficial parcialmente providas” (págs. 1 e 2 
do documento eletrônico 51). 

Os  embargos  de  declaração  que  se  seguiram foram parcialmente 
acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (documento eletrônico 65). 

Tendo  em  vista  o  julgamento  do  RE  870.947/SE  (Tema  810  da 
sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luz Fux, a Vice-
Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a remessa 
dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento 
eletrônico 127).

O Tribunal  a quo entendeu que o acórdão confronta o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  LEI  N.  11.960/09.  TAXA 
REFERENCIAL. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 
OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 

1.  Em  03/10/2019,  o  STF  concluiu  o  julgamento  dos  e  a  MP 
Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810),  em regime de 
repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento 
proferido em 20/09/2017. A tese, quanto à correção monetária,  ficou assim 
definida:  "O  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com a  redação  dada  pela  Lei 
11.960/2009,  na  parte  em  que  disciplina  a  atualização  monetária  das 
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da 
caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao  impor  restrição 
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que 
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 
economia,  sendo  inidônea  a  promover  os  fins  a  que  se destina,  devendo 
incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder 
de compra". 

2.  Em 22/02/2018,  o  STJ concluiu  o  julgamento do Tema 905,  no 
julgamento  dos  recursos  especiais  n.  1.494.146/MG,  n.  1.492.221/PR e n. 
1.495.144/RS,  submetidos  ao  regime  dos  recursos  repetitivos,  firmando  a 
seguinte  tese  acerca  da  aplicabilidade  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com 

redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à 
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital 
e compensação da mora: ´1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, 
não  é  aplicável  nas  condenações  judiciais  impostas  à  Fazenda  Pública, 
independentemente de sua natureza. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais 
referentes  a servidores  e  empregados  públicos,  sujeitam-se  aos  seguintes 
encargos:  (a)  até  julho/2001:  juros  de  mora:  1%  ao  mês  (capitalização 
simples);  correção  monetária:  índices  previstos  no  Manual  de  Cálculos  da 
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/
2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 
monetária:  IPCA-E;  (c) a partir  de julho/2009: juros de mora: remuneração 
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E´.

 3.  Adequação  do  acórdão,  em  juízo  de  retratação”  (Documento 
eletrônico 137). 

No RE, interposto por Fadia Maria Ramos Gonzalez, fundamentado 
no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos 
arts. 37, X; 40, §§ 8° e 17; 182, § 4°, III; 184, §§ 3° e 4° e 201, da /mesma 
Carta, além do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

No RE, interposto pela União Federal, fundamentado no art. 102, III, 
a, da Constituição Federal, aduziu-se, em suma, ofensa aos arts. 2º, 5º, II e 
XXXVI, 37, 61, 63 e 169, todos da Constituição, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.915.491,  da  relatoria  da  Ministra  Assussete  Magalhães,  acolheu 
integralmente  a  irresignação  da  União  Federal,  uma  vez  que  o  Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, da relatoria do Ministro 
Gilmar  Mendes,  determinou  a impossibilidade de  incorporação dos quintos 
decorrentes de funções comissionadas no período relativo entre a edição da 
Lei 9.624/1998 e a MP 2.225/2001. Destaco trecho da decisão, transita em 
julgado no dia 20 de setembro de 2021: 

“No que tange à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento  do  RE  638.115/CE,  julgado  sob  o  rito  da  repercussão  geral, 
consolidou  entendimento  segundo o  qual  a  Medida  Provisória  2.225-45/01 
apenas  transformou  em  Vantagem  Pessoal  Nominalmente  Identificada  — 
VPNI as parcelas referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, e 3º da Lei 
9.624/98, mas não respristinou as normas que previam a incorporação das 
parcelas, o que somente seria possível por expressa previsão legal. Concluiu, 
assim, pela ofensa ao Princípio da Legalidade nas hipóteses de incorporação 
de  quintos  aos  vencimentos  do  servidor  público  federal  pelo  exercício  de 
função  comissionada  no  período  compreendido  entre  08/04/1998  e 
04/09/2001. O julgado em questão restou assim ementado, in verbis: 

"Recurso  extraordinário.  2.  Administrativo.  3.  Servidor  público.  4. 
Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no 
período  compreendido  entre  a  edição  da  Lei  9.624/1998  e  a  MP 
2.225-48/2001.  5.  Impossibilidade.  6.  Recurso extraordinário  provido"  (STF, 
RE  638.115,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  TRIBUNAL  PLENO,  DJe  de 
03/08/2015). 

Nada  obstante,  o  Pretório  Excelso  houve  por  bem  alterar  o 
julgamento anterior ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com 
atribuição de efeitos infringentes, deliberando que: i)  é vedada a cessação 
imediata do pagamento dos quintos incorporados aos servidores beneficiados 
por decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento 
de ação rescisória; ii) por sua vez, os servidores beneficiados seja por decisão 
judicial  não  transitada  em  julgado,  seja  por  decisão  administrativa,  que 
estivessem percebendo os quintos até a data de 18/12/2019 terão assegurado 
o  pagamento  da  respectiva  parcela  até  sua  absorção  por  reajustes 
posteriores.

A propósito, confira-se a ementa do julgado: 
 "Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso 

extraordinário.  2.  Repercussão  Geral.  3.  Direito  Administrativo.  Servidor 
público.  4.  É  inconstitucional  a  incorporação  de  quintos  decorrente  do 
exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição 
da  Lei  9.624/1998  e  a  MP  2.225-48/2001.  5.  Cessação  imediata  do 
pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada 
em  julgado.  Impossibilidade.  Existência  de  mecanismos  em  nosso 
ordenamento  aptos  a  rescindir  o  título  executivo,  ou  ao  menos  torná-lo 
inexigível,  quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação 
considerada inconstitucional  pelo STF.  Embargos acolhidos neste ponto.  6. 
Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da 
decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à 
Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de 
observância  do  princípio  da  segurança  jurídica.  Recebimento  de  boa-fé. 
Decurso  do  tempo.  7.  Modulação  dos  efeitos  da  decisão.  Manutenção  do 
pagamento  da  referida  parcela  incorporada  em  decorrência  de  decisões 
administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a 
contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de 
decisão  judicial  sem  trânsito  em  julgado.  Sobrestados  em  virtude  da 
repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles 
servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes 
futuros.  9.  Julgamento  Virtual.  Ausência  de  violação  ao  Princípio  da 
Colegialidade.  10.  Embargos  de  declaração  parcialmente  acolhidos,  com 
efeitos  infringentes,  para  reconhecer  indevida  a  cessação  imediata  do 
pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial  transitada em 
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julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, 
apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da 
decisão,  determinando que  o pagamento  da parcela  seja  mantida até  sua 
absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 
Por  fim,  quanto  às  parcelas  que  continuam  sendo  pagas  em  virtude  de 
decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da 
decisão,  determinando que  o pagamento  da parcela  seja  mantida até  sua 
absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores" 
(STF, EDcl no RE 638.115/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL 
PLENO, DJe de 07/05/2020) 

Dessa maneira, apesar de a mencionada modulação haver garantido 
a  continuidade  da  percepção  das  parcelas,  o  STF  não  modificou  o  seu 
posicionamento pela impossibilidade de incorporação de quintos decorrente 
do  exercício  de  funções  comissionadas  no  período  compreendido  entre  a 
edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 

No  feito  em  testilha,  em  que  se  discute  exclusivamente  o 
pagamento  de  diferenças  remuneratórias,  reconhecidas  na  via 
administrativa,  porém  não  pagas  pela  UNIÃO,  é  de  se  concluir  pela 
improcedência  do pedido inicial,  em vista  do quanto  decidido no RE 
638.115/CE.” (págs. 11 a 13 do documento eletrônico 188, grifei).

Assim, no caso como o dos presentes autos, em que o direito aos 
quintos foi reconhecido via administrativa, mas não pagos pela União, deve-se 
concluir pela improcedência do pedido inicial, conforme decidido pelo STJ e 
nos termos da jurisprudência do STF.

Nesse sentido, julgo prejudicados o recurso extraordinário interposto 
por   Fadia  Maria  Ramos  Gonzalez,  cujo  objeto  relaciona-se  à 
inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo 
artigo 5° da Lei n° 11.960/09, e o apelo extremo interposto pela União, uma 
vez  que  a  Corte  Cidadã  deu  provimento  integral  a  pretensão  do  ente 
federativo  com  base  no  decido  por  este  Supremo  Tribunal  Federal  no 
julgamento do RE 638.115/CE. 

Isso posto, nego seguimento aos recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.356.990 (695)
ORIGEM : 01247628320208217000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
RECDO.(A/S) : JOAO JOSE DE QUEIROZ
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  assim 
ementado (eDOC 18, p. 1-2):

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.  
ESTADO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAÇÃO/TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO.  SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  DIREITOS 
SOCIAIS  PRESTACIONAIS.  CACONS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS. 
PRONUNCIAMENTO  DO  STF  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
REPERCUSSÃO GERAL. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios ostentam legitimidade 
concorrente para responder às demandas que visam ao fornecimento gratuito  
de  medicamentos,  exames  ou  procedimentos,  inclusive  cirurgias. 
Responsabilidade  solidária  dos  entes  federativos.  Competência  comum 
expressa no art. 23, inc. II da CF/88. A divisão de competências no âmbito da  
gestão interna do SUS não é oponível ao particular que acode à via judicial. 

O  fato  de  a  medicação  ser  disponibilizada  pelos  Centros  de  Alta  
Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a  
legitimidade  passiva  concorrente  dos  Estados  e  Municípios,  ante  a 
solidariedade dos entes federados no tocante às prestações positivas na área 
de saúde pública. 

TEMA 793 do STF.  ABIRATERONA.  FÁRMACO ELENCADO NO 
RENAME E/OU APROVADO PELO CONITEC. 

Situação concreta em que se discute a dispensação de fármaco que 
integra a política do SUS para tratamento da patologia de que padece a parte 
autora, circunstância que não enseja a inclusão da União no polo passivo da 
ação. 

ACESSO  À  SAÚDE.  DIREITO  FUNDAMENTAL  QUE  EXIGE 
PROTEÇÃO SUFICIENTE. 

O  acesso  à  saúde  é  direito  fundamental  e  as  políticas  públicas 
destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem 
gerar  proteção suficiente ao direito  garantido,  afigurando-se suscetíveis  de 
revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da  
divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. 

A outro turno, as normas internas de organização, funcionamento e 

gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam 
a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de 
fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidos pelos 
desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio. 

ALTO CUSTO DO FÁRMACO OU TRATAMENTO SEM O CONDÃO 
DE AFASTAR O DEVER PRESTACIONAL DOS ENTES FEDERADOS. 

O  alto  custo  da  medicação  ou  tratamento,  por  si  só,  não  tem  o 
condão de  afastar  o  dever  constitucional  do  ente  público  de  assegurar  o  
direito fundamental à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa  
humana. 

“O STF, no RE 566.471, Tema nº 06, reconheceu a repercussão geral  
quanto à ‘obrigatoriedade, ou não, de o estado fornecer medicamento de alto  
custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para 
comprá-lo’.  Todavia,  até  o  presente momento,  referido tema ainda não foi  
julgado e não há determinação quanto à suspensão nacional dos processos  
que versem sobre essa matéria.” (“ut” trecho da ementa da Apelação Cível Nº  
70080243363). 

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS  AO  FADEP. 
CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. 

A  Defensoria  Pública  é  órgão  do  Estado,  que  a  mantém  com  a 
dotação orçamentária que lhe destina. Assim, inadmissível a condenação do  
Estado a pagar verba honorária à Defensoria Pública, porquanto configurada 
confusão entre credor e devedor. Súmula 421 do STJ. 

AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.”
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 30 e 31).
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, I e II; 
e  196 da  Constituição Federal,  bem como ao  entendimento assentado  no 
Tema de Repercussão Geral nº 793.

Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade da União 
pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos  
ou  procedimentos,  bem  como  a  constituição  ou  alteração  de  Protocolos 
Clínicos  e  Diretrizes  Terapêuticas  é  do  Ministério  da  Saúde,  mediante  
assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – 
CONITEC.” (eDOC 46, p. 12)

Aduz-se, que  “no momento em que a União, por meio do Ministério  
da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento 
ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a  
responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser  
repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 46, p. 12)

Defende-se,  por  fim,  que  “a  tese firmada no Tema 793 do STF é  
categórica  ao  determinar  que,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar  
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 46, p. 16) 

A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao 
órgão julgador para reexame e possível  retratação,  à luz  do tema 793 da 
repercussão  geral.  Entretanto,  o  órgão  de  origem  houve  por  bem  manter 
incólume o acórdão vergastado (eDOC 25, p. 1).

O Tribunal de  a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 51, p. 
15-20).

É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou que (eDOC 18, p. 5-8):
“A Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, estabelece  

a  responsabilidade  solidária  dos  entes  federativos  pelo  fornecimento  dos 
serviços de saúde. Com efeito,  as ações e os serviços públicos de saúde 
compõem  um  sistema  único,  de  tal  modo  que  qualquer  dos  entes  da  
Federação é parte legítima para responder à demanda que objetiva a sua  
prestação. 

Saliente-se  que  a  distribuição  de  competência  dentro  do  Sistema  
Único  de  Saúde  (Lei  nº  8.080/90)  não  tem  o  condão  de  afastar  a  
responsabilidade solidária dos entes públicos, porquanto deve prevalecer o 
disposto na Constituição Federal. A organização interna dos serviços, com a  
distribuição de competências para a gestão da saúde pública, não pode servir  
de  embaraço  ou  obstáculo  à  faculdade  de  o  particular  exigir  a  devida 
prestação dos serviços de saúde de quaisquer dos entes federados.

(…)
Portanto,  embora  o  tratamento  oncológico  de  regra  deva  ser 

propiciado  pela  União  através  dos  Centros  de  Alta  Complexidade  em 
Oncologia – CACONS, tal circunstância não retira a legitimidade passiva do  
Estado para a causa, em face da regra vetora a prever solidariedade entre os  
entes federados no tocante ao fornecimento de medicamentos.”

O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  o  RE-RG  855.178,  Rel. 
Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de 
repercussão  geral  e  reafirmou  a  jurisprudência  pertinente  à  controvérsia 
referente  à  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  em matéria  de 
saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
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deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente.”

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.5.2019, 
no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que 
fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,  
e diante dos critérios constitucionais  de descentralização e hierarquização, 
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras 
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou  
o ônus financeiro". 

Eis o teor da ementa de referido julgado:
“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE.  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCEDENTE. 
POSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS 
PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol  
dos  deveres  do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes 
federados.  O  polo  passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os  
entes  federados,  compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso,  
o  cumprimento  conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações 
que  demandem  fornecimento  de  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA 
deverão  necessariamente  ser  proposta  em  face  da  União.  Precedente 
específico:  RE 657.718,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes.  4.  Embargos  de  
declaração desprovidos.”  

Com  efeito,  verifico  que  a  instância  a  quo decidiu  a  questão  em 
desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos 
de  declaração  no  citado  RE-RG  855.178,  Tema  793,  da  sistemática  da 
repercussão geral. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar 
ao juízo  a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao 
órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Deixo de aplicar o art.  85, § 11, do CPC, tendo em vista que não 
houve prévia fixação de honorários na origem. 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.357.472 (696)
ORIGEM : 00302985420108070001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : DETRAN - DF E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : LANGSTEIN VIDAL DA SILVA
ADV.(A/S) : ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA 

(24874/DF)

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário  interposto em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual 
negou  provimento  ao  Agravo  Interno  interposto  pelo  DFTRANS  e  pelo 
DETRAN/DF  e  manteve  decisão  monocrática  que  negara  provimento  à 
Apelação para  julgar  procedente  pedido de anulação de auto de infração, 
“lavrado em razão de pretenso aliciamento irregular de passageiros e fraude 
ao  serviço  público  de  transportes,  e  para  determinar  o  cancelamento  da 
cobrança  de  multa  e  de  quaisquer  outras  despesas  administrativas  dele 
decorrentes” (Vol. 6, fl. 1).

No  Recurso  Extraordinário  (Vol.  8),  interposto  com amparo  no  art. 
102, III, “a”, da Constituição Federal, o DETRAN-DF e o DFTRANS alegam 
que,  ao  manter  a  decisão  que  anulou  o  auto  de  infração  por  transporte 
irregular de passageiros, ao argumento de que a Lei Distrital 239/1992 não se 
aplica a veículos de passeio, o Tribunal de origem violou os arts. 30, V; 32, § 
1º; e 175 e incisos da Constituição, pois: 

(a) compete aos municípios e ao Distrito Federal dispor sobre normas 
de interesse local, como a concessão e permissão de serviços públicos de 
relevância local, tais como o transporte coletivo público; 

(b) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o art. 
28 da Lei Distrital aplica-se aos carros de passeio; 

(c) no caso, “tem-se uma situação de absoluta desigualdade”, pois 
“se  um  particular  utiliza  diversos  carros  de  passeio  para  fazer  transporte 
irregular de passageiros” (…) será apenado com uma multa no valor de R$ 

85,00,  conforme norma expressa no art.  231,  VIII,  do CTB,  enquanto  “um 
permissionário  que  eventualmente  circule  com  a  licença  vencida,  será 
apenado com a multa distrital de R$ 2.000,00” (Vol. 8, fl. 3);

(c)  “caso  se  perpetue  o  entendimento  exarado  no  acórdão  ora 
guerreado,  os  infratores  permanecerão  realizando  transporte  irregular,  em 
desrespeito à legislação do direito do consumidor, de direito da concorrência, 
de  direito  tributário  e  de  direito  administrativo  em  geral  (permissão  e 
concessão de serviço público), causando um extremo desequilíbrio ao sistema 
de  transporte  coletivo  do  Distrito  Federal,  que  se  vê  assombrado  pelo 
transporte  pirata  realizado  por  milhares  de  aliciadores  em seus  carros  de 
passeio” (Vol. 8, fl. 6);

(d) “quando se previu no art. 28 da Lei 239/92 que constituiria fraude 
ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado 
irregular sem autorização, permissão ou concessão pelo Poder Público, o fez 
justamente em razão de preservar o tão difícil equilíbrio econômico financeiro 
do STPC (sistema de transporte público coletivo” do DF” (Vol. 8, fl. 15);

(e) “a norma distrital  ao prever a apreensão do veículo não dispôs 
sobre trânsito e transporte (…), daí o porque da incoerência em se aduzir a 
necessidade de observância da mesma penalidade imposta pelo CTB, que 
seria a mera retenção” (Vol. 8, fl. 26).

Ao  final,  postulam  seja  dado  provimento  ao  presente  Recurso 
Extraordinário, “para o fim de se declarar a validade total do auto de infração 
impugnado e a aplicabilidade plena da penalidade do art. 28 da lei Distrital 
239/92 aos carros de passeio, que façam transporte irregular em concorrência 
desleal com o sistema de transporte público” (Vol. 8, fl. 27).

Inicialmente, a Presidência do TJDFT determinou o sobrestamento do 
processo, até julgamento definitivo de mérito por esta CORTE do RE 661.702-
RG/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546 da Repercussão Geral (Vol. 9, 
fl. 15).

Julgado  o  mérito  do  precedente  paradigma,  o  Tribunal  de  origem 
negou seguimento ao RE, ao fundamento de que “a decisão combatida está 
em conformidade com as orientações do STF” (Vol. 10, fl. 1). 

Dessa  decisão,  foi  interposto  Agravo  Interno  (Vol.  12),  o  qual  foi 
provido para, reconsiderando a decisão anterior, determinar a restituição do 
processo  ao  Órgão  Julgador  a  fim  de   que  fosse  novamente  apreciada  a 
questão,  haja  vista  a  aparente divergência entre  o acórdão combatido e o 
decidido no Tema 546/STF (Vol. 13).

Em  nova  análise  da  matéria,  o  Tribunal  de  origem,  deu  parcial 
provimento  ao  recurso  para  afastar  a  declaração  de  nulidade  do  auto  de 
infração, mantida a sentença quanto à determinação de restituição do veículo. 
Eis a ementa do julgado (Vol. 14, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – REEXAME – RECURSO 
REPETITIVO – FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – LEI 
DISTRITAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ADMINISTRAR INTERESSE 
LOCAL  –  COMPATIBILIDADE  COM  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  – 
CONDICIONAMENTO  DA  RESTITUIÇÃO  DO  VEÍCULO  AO  PRÉVIO 
PAGAMENTO  DE  MULTA  –  IMPOSSIBILIDADE  –  AUSÊNCIA  DE 
RAZOABILIDADE. 

1)  “Surge  constitucional  previsão  normativa  local  voltada  a  coibir 
fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional 
condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços 
públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tese 546 – RE 661702).

2)  Reconhecida  na  sistemática  dos  recursos  repetitivos  a 
compatibilidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92 – que dispõe ser fraude a 
prestação  de  transporte  coletivo  de  passageiros  sem  prévia  autorização 
estatal  - com a Constituição Federal, bem como a sua coexistência com o 
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  deve  ser  afastada  a  nulidade  do  auto  de 
infração, respaldado por aquele dispositivo legal.”

Opostos Embargos de Declaração por LANGSTEIN VIDAL DA SILVA 
(Vol.  15,  fl.  7),  foram  providos,  com  efeitos  infringentes,  nos  termos  da 
seguinte ementa (Vol. 16):

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOVO  JULGAMENTO  DA 
APELAÇÃO  RECURSO  REPETITIVO  CONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI 
DISTRITAL  IRRELEVÂNCIA  ENTENDIMENTO  PELA  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO  DA  FRAUDE  -  OMISSÃO  AUSÊNCIA  DE 
ENQUADRAMENTO.

1)  O  reexame  do  processo  em  virtude  do  julgamento  de  recurso 
paradigma na sistemática dos repetitivos pressupõe a contrariedade entre o 
acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, nos termos do art. 
1040, II, do CPC.

2) Se o órgão julgador reconheceu a nulidade do auto de infração 
pela não caracterização de fraude ao transporte público, independentemente 
da  constitucionalidade  da  lei  distrital,  conforme  sedimentado  pelo  STF  no 
julgamento  do  recurso  paradigma,  não  se  verifica  a  hipótese  de  novo 
julgamento.

3) Recurso provido com a aplicação de efeitos infringentes.
Irresignados,  o  DETRAN/DF  e  o  DFTRANS  interpuseram  novo 

Recurso  Extraordinário  (Vol.  18),  com fundamento  no  art.  102,  III,  “a”,  da 
Constituição Federal,  no qual  alegam violação aos arts.  30,  V;  e 32, § 1º, 
CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 546 da 
Repercussão  Geral.  Em suma,  a  parte  recorrente  defende  a aplicação  do 
referido precedente paradigma aos carros de passeio.

Mantido o acórdão  recorrido,  o  RE foi  admitido,  e  os autos  foram 
remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 20).
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É o relatório. Decido. 
Eis os fundamentos do Tribunal de origem, proferidos em sede de 

Embargos de Declaração (Vol. 16, fls. 2-4):
“Nas  razões  que  foram apresentadas  nos  presentes  embargos  de 

declaração, a d. defesa do embargante argumenta que o caso concreto não 
se enquadra à tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
661702, considerado paradigma na sistemática de recursos repetitivos. 

Para a d. defesa do embargante, o julgamento não foi baseado na 
constitucionalidade ou não da Lei Distrital nº 239/92, mas na inadequação do 
enquadramento legal, na medida em que não se verificou fraude ao sistema 
de transporte. 

Como se pode observar, no julgamento do RE nº 661702, o e. STF 
definiu  o  Tema  546,  segundo  o  qual  “Surge  constitucional  previsão 
normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de 
transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo 
apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos 
decorrentes de infração”.  O recurso extraordinário em questão havia sido 
interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, 
no qual fora reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 
239/1992, ficando assim decidido: “Constitui  fraude a prestação de serviço, 
público  ou  privado,  de  transporte  coletivo  de  passageiros,  de  forma 
remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do 
Distrito Federal"(...). 

Por sua vez, no caso concreto, em grau de recurso, foi proferida a 
seguinte decisão, de minha relatoria (ID 9026472): 

“(...) 
Inconformados, apelam os Réus, pleiteando a reforma da r. sentença 

e,  para  tanto,  defendem  a  tese  da  higidez  das  medidas  administrativas 
perpetradas com espeque na legitimidade e constitucionalidade da lei  local 
que dispõe acerca do transporte público. 

(...) 
A pretensão  autoral  articula-se  no  desiderato  de  se  reconhecer  a 

nulidade  do  Auto  de  Infração  nº  58447,  Série  AB,  Tipo  B,  que  registra 
transporte remunerado irregular de passageiros no dia 17/05/2010, suposta 
infração que se enquadra nos ditames do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. 
Vale ressaltar que, na ocasião, foi  aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais). 

(...) 
O artigo 22, XI,  da Constituição Federal,  elege, como competência 

privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte, o que ocorreu com a 
edição da Lei  nº 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que, no 
artigo 231, VIII, positivou a tipificação e as sanções referentes ao transporte 
irregular remunerado de pessoas.

Paralelamente,  a  Constituição  Federal  atribuiu  ao  Distrito  Federal 
competência  para  organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  o  regime  de 
concessão  ou  permissão,  o  serviço  de  transporte  coletivo,  considerado 
essencial, nos moldes do art. 30, V. 

Nesse ambiente,  verifica-se  que a Lei  Distrital  nº  239/92,  alterada 
pela Lei nº 953/95, no pleno e estreito exercício da competência constitucional 
que  lhe  coube,  disciplinou  o  transporte  coletivo  de  passageiros no  Distrito 
Federal, nos aspectos de organização e prestação.

Todavia, independentemente da robusta corrente doutrinária que 
entende ser inconstitucional o aludido diploma, impende salientar que é 
inviável vislumbrar fraude ao transporte público no caso em apreço. 

De fato, a mera existência de passageiros no veículo não é apta 
para  caracterizar  a  infração  de  fraude  em  transporte  alternativo  de 
passageiros,  mesmo que existisse  declaração de um deles,  protegida 
pela presunção de legalidade do auto de infração,  no sentido de que 
pagaria para ser transportado. 

Não se mostra factível pensar que um veículo FIAT, modelo UNO 
(carro  compacto),  tivesse  o  condão  de  constituir  fraude  à 
operacionalização de transporte coletivo,  incutindo nos passageiros a 
aparência  de  autorização  para  a  realização  de  transporte  alternativo 
remunerado,  consoante  vislumbrado pelo  agente  público na  autuação 
vertente, mormente quando se constata que o art. 28 da Lei Distrital nº 
239/92, com a redação dada pela Lei Distrital nº 953/95, é dirigido aos 
permissionários. 

(…)
Em suma, patente a nulidade do auto de infração em apreço, pelo 

fato de não estar amparado por lei, é irreprochável a r. sentença. Posto isso, 
conheço do recurso e da remessa oficial e, tendo em vista a contrariedade 
entre suas razões e a jurisprudência desta c. Corte, nego-lhe provimento, com 
fulcro no art. 557 do CPC”. 

Referida decisão foi  reiterada pelo d. Colegiado,  no julgamento do 
agravo regimental (ID 9026488). 

Em face da decisão acima transcrita, a conclusão a que se pode 
chegar é no sentido de que a tese consagrada pelo e. STF de fato não 
apresenta relevância no caso concreto, na medida em que a nulidade do 
auto  de  infração  decorreu  da  não  caracterização  da  fraude, 
independentemente da discussão acerca da constitucionalidade da lei 
distrital. 

Sendo assim, em que pese ter havido o sobrestamento do feito e, 
posteriormente, novo julgamento do recurso, o fato é que não se caracterizou 
a hipótese do art. 1040, II, do CPC. 

O reexame do processo pressupõe a contrariedade entre o acórdão 
recorrido e a nova orientação do tribunal superior, situação não evidenciada, 
na medida em que o órgão julgador não considerou a norma inconstitucional, 
mas apenas inaplicável, por não ter se caracterizado a fraude. 

Ante  o  exposto,  sem  mais  delongas,  DOU  PROVIMENTO  AOS 
PRESENTES  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  e  assim  o  faço  para 
reconhecer o vício  suscitado e, em face de tal  reconhecimento, atribuo ao 
presente efeitos modificativos, para tornar sem efeito o julgamento constante 
de ID 22160879 (v. acórdão nº 545791), considerando a não caracterização 
da  hipótese  preconizada  pelo  art.  1040,  II,  do  CPC.  É  como  voto.”  (grifo 
nosso)

Verifica-se,  portanto,  que  o  Tribunal  de  origem,  em  face  das 
peculiaridades do caso concreto, observou o entendimento firmado por esta 
SUPREMA CORTE no  julgamento  do Tema 546 da  Repercussão  Geral,  a 
respeito  da  constitucionalidade  do  art.  28  da  Lei  Distrital  239/1992,  que 
estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte 
coletivo local.

No  entanto,  considerando  que  a  hipótese  dos  autos  refere-se  a 
veículo  de  passeio,  o  Tribunal  de  origem  deixou  de  aplicar  o  precedente 
paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de 
fraudar o sistema de transporte coletivo. 

Desse  modo,  para  concluir  de  modo  contrário  ao  entendimento 
formulado  no  acórdão  recorrido,  faz-se necessária  a  análise  da  legislação 
local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é 
incabível  em recurso  extraordinário,  conforme consubstanciado  na  Súmula 
280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 

Mesmo  que  fosse  possível  superar  todos  esses  graves  óbices,  a 
argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, 
de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão 
das  provas.  Incide,  portanto,  o  óbice da  Súmula  279 desta CORTE:  Para 
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
“EMENTA DIREITO  ADMINISTRATIVO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA 

AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
DEFICIÊNCIA  NA  DEMONSTRAÇÃO  DA  REPERCUSSÃO  GERAL. 
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE 
PÚBLICO  IRREGULAR.  CARRO  DE  PASSEIO.  AUTO  DE  INFRAÇÃO. 
NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  FRAUDE  CONSIGNADA  PELA  CORTE  DE 
ORIGEM.  COMPREENSÃO  DIVERSA.  REELABORAÇÃO  DA  MOLDURA 
FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO 
VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1.  Deficiência  na  fundamentação,  em  recurso  extraordinário 
interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do 
CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no 
caso  concreto,  da  existência  de  questões  relevantes  do  ponto  de  vista 
econômico,  político,  social  ou  jurídico  que  ultrapassem  os  interesses 
subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão 
geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são 
insuficientes para o atendimento do pressuposto.

2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não 
alcança  estatura  constitucional.  Não  há  falar  em  afronta  aos  preceitos 
constitucionais  indicados  nas  razões  recursais.  Compreensão  diversa 
demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão 
da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar 
oblíqua e reflexa eventual  ofensa à Constituição, insuscetível,  como tal, de 
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência 
do art.  102, III,  “a”,  da Lei  Maior,  nos termos da remansosa jurisprudência 
desta Suprema Corte.

3.  As  razões  do  agravo  não  se  mostram  aptas  a  infirmar  os 
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se 
refere  à  ausência  de  ofensa  a  preceito  da  Constituição  da  República.  4. 
Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.308.911-AgR, Rel. Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE 
PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 

1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam 
necessários a análise da legislação infraconstitucional  aplicada (Lei  distrital 
239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que 
torna inviável o processamento do recurso extraordinário.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve 
prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a 
que  se  nega  provimento.”  (RE  1.334.007-AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021 – grifo nosso) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez 
por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de 
Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 

Publique-se. 
Brasília, 13 de dezembro de 2021.
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Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.472 (697)
ORIGEM : 50011505620134047200 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : ADILSON LATZKE JUNIOR
RECTE.(S) : ARTHUR VENICIUS DE BRUM BRILL
RECTE.(S) : WILLIAM MADEIRA GAINETE
ADV.(A/S) : JULIANO DAMASIO MADEIRA (27961/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : KIM ALEXSANDER ANDREOLI KWITKO
ADV.(A/S) : RICARDO FAGUNDES (14066/SC)
INTDO.(A/S) : TIAGO ROGER DA SILVA
ADV.(A/S) : FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA 

(5012/SC)
INTDO.(A/S) : WASHINGTON LUIS AJALA CARDONIZ
INTDO.(A/S) : LUIZ CARLOS ECHEVERRIA CARDONIZ
INTDO.(A/S) : RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
ADV.(A/S) : RODRIGO GHISI DUTRA (32392/SC)
INTDO.(A/S) : ROBSON MENDES DA SILVEIRA
INTDO.(A/S) : WILLIAN SANTOS CUNHA
ADV.(A/S) : ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA (31944/SC)
INTDO.(A/S) : GABRIELA LAUS
ADV.(A/S) : MARLON AMARO CARDOSO (21220/SC)

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário  interposto em face de acórdão 

proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal  da 4ª Região que, à 
unanimidade, no que importa ao presente apelo, acordou em “não conhecer 
das razões de recurso acostadas pela defesa constituída de JOÃO CARLOS 
por  preclusão  consumativa,  conceder  habeas  corpus  de  ofício  para 
reconhecer  a  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  tráfico  de  drogas  
descritos no FATO I e nos demais, com reflexo nas penas de AGOSTINHO  
LAUS NETO e GABRIELA LAUS, dar parcial provimento à apelação criminal  
de JOÃO CARLOS RAMOS para absolvê-lo da prática do delito de tráfico de  
drogas descrito no FATO V, na forma do artigo 386, inciso II, do Código de  
Processo  Penal,  com  extensão  dos  efeitos  aos  réus  AGOSTINHO  LAUS 
NETO, GABRIELA LAUS e RAFAEL RODRIGUES CARVALHO, por força do 
artigo 580 do Código de Processo Penal, dar parcial provimento à apelação  
criminal  de  ADILSON  LATZKE  JUNIOR  para  reduzir  a  pena  privativa  de 
liberdade  em  relação  ao  delito  do  artigo  33  da  Lei  11.343/2006,  negar  
provimento às demais apelações criminais e comunicar o juízo de origem para  
que para que dê cumprimento aos termos da condenação”.

A  ementa  do  acórdão  proferido  exibe  o  seguinte  cabeçalho  (fls. 
807-808, Doc. 2.329):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.  OPERAÇÃO CURIÓ.  TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO 
FIM.  ARTIGOS  33  E  35,  C/C  O  ARTIGO  40,  INCISO  I,  TODOS  DA LEI 
11.343/2006.  RAZÕES  EXTEMPORÂNEAS.  NÃO  CONHECIMENTO. 
NULIDADE  DAS  PROVAS  DECORRENTES  DAS  INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS.  FUNDAMENTAÇÃO  E  INDISPENSABILIDADE. 
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PERÍCIA PARA 
IDENTIFICAÇÃO  DE  VOZES.  SUCESSIVAS  PRORROGAÇÕES.  INÉPCIA 
DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICAÇÃO  DO  PEDIDO  DE 
CONDENAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS.  VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
IMPARCIALIDADE E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS 
PELO JUÍZO. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. DEFICIÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DOS DEPOIMENTOS 
DOS POLICIAIS.  PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSNACIONALIDADE. 
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO QUANTO A AMBOS 
OS  DELITOS.  FATOS  I  A IV.  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  FATO  V  POR 
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.  VALORAÇÃO 
NEGATIVA  DA  QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTES.  ATENUANTE  DA 
CONFISSÃO QUALIFICADA. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE E 
DO FINANCIAMENTO DO CRIME.  MINORANTE.  RÉUS QUE INTEGRAM 
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  REGIMES  INICIAIS  MANTIDOS. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DAS  PENAS.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.  MANUTENÇÃO. 
PERDIMENTO DE BENS. EXECUÇÃO IMEDIATA.”

Opostos Embargos de Declaração (Docs. 2.363, 2.366, 2.368, 2.372, 
2.373 e  2.374), apenas os embargos de Gabriela Laus foram parcialmente 
providos;  os demais  foram rejeitados,  nos termos da seguinte ementa (fls. 
932-933, Doc. 2.540):

“PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MERA 
REDISCUSSÃO  MERITÓRIA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 
PREQUESTIONAMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO.  DETRAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO  AGREGADA.  CONHECIMENTO  PARCIAL  E 
PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.

1.  A via  declaratória  tem  o  objetivo  específico  de  provocar  novo 

pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou interpretativo nas hipóteses 
de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a teor do artigo 619 do 
Código de Processo Penal, ou então, por construção pretoriana integrativa, 
quando constatado erro material no julgado. Desatendidos tais requisitos, são 
incabíveis os embargos declaratórios que apenas visam à mera rediscussão 
do  mérito  da  causa  já  apreciada  e  julgada  ou  ao  prequestionamento  da 
matéria.

2. Para fins de acesso às instâncias Superiores, é dispensável que o 
julgado  se  refira  expressamente  a  todos  os  dispositivos  legais  e/ou 
constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal  fim, o exame da 
matéria  reputada  pertinente,  em  obséquio  ao  princípio  da  livre  convicção 
motivada. Precedentes. 

3. A apreciação do pedido de detração de pena compete ao Juízo das 
Execuções  Criminais.  Fundamentação  agregada  ao  voto  condutor  sem 
alteração do resultado. 4. Embargos de declaração da ré Gabriela conhecidos 
em parte e, nessa extensão, providos. Embargos de declaração dos demais 
réus não conhecidos. “

Foram opostos novos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes 
(Doc. 2.569), os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fls. 
10-11, Doc. 2.611):

“PROCESSUAL  PENAL.  SEGUNDOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  MERA  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  ANTERIORMENTE 
EMBARGADA E EXAMINADA. NÃO CONHECIMENTO.

1.  A via  declaratória  tem  o  objetivo  específico  de  provocar  novo 
pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou interpretativo nas hipóteses 
de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a teor do artigo 619 do 
Código de Processo Penal, ou então, por construção pretoriana integrativa, 
quando constatado erro material no julgado. Desatendidos tais requisitos, são 
incabíveis os embargos declaratórios que apenas visam à mera rediscussão 
do  mérito  da  causa  já  apreciada  e  julgada  ou  ao  prequestionamento  da 
matéria.

2. Esgotado o exame da matéria embargada nos primeiros embargos, 
não são cognocíveis os segundos aclaratórios opostos pela defesa.”

No apelo extremo (Doc. 2.654), interposto com amparo no art. 102, 
III,  ‘a’,  da  Constituição  Federal,  a  parte  recorrente  alega  ter  o  acórdão 
recorrido violado dispositivos constitucionais. 

Sustenta,  preliminarmente,  (a)  nulidade  absoluta  por  falta  de 
intimação para a sessão de julgamento da apelação criminal; (b) ausência de 
amparo  legal  e  constitucional  das  interceptações  telefônicas  que  deram 
origem ao presente processo; (c) ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV, 
da DF/88) por ausência de laudo pericial de voz; (d) violação ao contraditório, 
inépcia  da  denúncia  e  das  alegações  finais  ministeriais;  e  (e)  quebra  da 
garantia  da imparcialidade e do princípio  acusatório,  na medida em que o 
juízo produziu provas de ofício.

Quanto  ao  mérito,  defende  a  necessidade  de  absolvição  dos 
recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e 
afirma que (a)  “não há nos autos elementos suficientes para se dizer  que  
todas as pessoas denunciadas fazem parte de uma associação direcionada 
para  o  cometimento  do  crime  de  tráfico,  mas  sim  que  são  pessoas  que 
possuem estreita ligação – não de agora, tampouco de a época dos fatos –  
mas de muitos e muitos anos atrás.” (fl. 36, Doc. 2611) e; (b) “é necessário 
analisar, com a cautela necessária, a situação de cada um dos apelantes de  
forma individual,  para que se possa fazer  justiça ao caso concreto” (fl.  38, 
Doc. 2611). 

Aduz,  ainda,  que  (a)  não  há  comprovação  da  estabilidade  e  da 
permanência da associação para o tráfico de drogas; (b) a pena pelo crime de 
tráfico de drogas é nitidamente injusta; (c) a pena em virtude da confissão 
espontânea  foi  diminuída  em  apenas  1/12  avos;  (d)  não  há  argumento 
plausível que justifique o aumento na terceira fase da dosimetria da pena; (e) 
ADILSON tem direito à aplicação da causa especial de diminuição de pena; (f) 
não houve comprovação de autoria de ARTHUR;  (g) os mesmos argumentos 
apresentados pela defesa relativos à dosimetria da pena de ADILSON servem 
para reduzir também a pena de ARTHUR; (h) WILLIAN deve ser absolvido do 
fato  III;  e   (i)  também  se  aplicam  a  WILLIAN  os  argumentos  relativos  à 
dosimetria da pena de ARTHUR e ADILSON.

O recurso Extraordinário  foi  devidamente admitido na origem e os 
autos remetidos à Superior instância (Doc. 2.721).

É o relatório. Decido.  
Os recursos extraordinários  somente serão conhecidos e julgados, 

quando  essenciais  e  relevantes  as  questões  constitucionais  a  serem 
analisadas,  sendo  imprescindível  ao  recorrente,  em  sua  petição  de 
interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral  que  demonstre,  perante  o  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  a 
existência  de  acentuado  interesse  geral  na  solução  das  questões 
constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente 
de interesses subjetivos e particulares.

A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a 
repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, 
social  ou  jurídico,  a  relevância  da  questão  constitucional  debatida  que 
ultrapasse  os  interesses  subjetivos  da  causa,  conforme  exigência 
constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, 
do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do 
Supremo  Tribunal  Federal),  não  se  confunde  com  meras  invocações, 
desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos 
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no  caso  concreto,  de  que  (a)  o  tema  controvertido  é  portador  de  ampla 
repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social 
ou  jurídico;  (b)  a  matéria  não  interessa  única  e  simplesmente  às  partes 
envolvidas  na  lide;  ou,  ainda,  de  que  (c)  a  jurisprudência  do  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL é  incontroversa  no  tocante  à  causa  debatida,  entre 
outras  alegações  de igual  patamar  argumentativo  (ARE 691.595-AgR, Rel. 
Min.  RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013;  ARE 
696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 
14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 
19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 
DJe de 13/8/2012). 

Não  havendo  demonstração  fundamentada  da  presença  de 
repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, 
o  apelo  extraordinário  não  tem  chances  de  êxito,  pois  esta  CORTE,  no 
julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), 
rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato 
jurídico  perfeito,  à  coisa  julgada  ou  aos  princípios  da  legalidade,  do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar 
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  

Efetivamente,  o  juízo  de  origem  com  base  no  conteúdo  fático-
probatório constante dos autos e na legislação de regência (Código Penal, 
Código  de  Processo  Penal  e  Leis  11.343/2006  e  9.296/1996),  manteve  a 
sentença que condenou os ora recorrentes por tráfico ilícito de entorpecentes 
e por associação para o tráfico. Veja-se a ementa do acórdão recorrido na 
parte que aqui interessa (fls. 808-811, Doc. 2329):

1.  A denominada  Operação  Curió  foi  levada  a  efeito  pela  Polícia 
Federal  a  partir  de  janeiro  de  2012  e  investigou  a  existência  de  uma 
associação  criminosa  (composta  por  indivíduos  radicados  em 
Amsterdã/Holanda,  São  Paulo/SP  e  Florianópolis/SC)  voltada  ao  tráfico 
internacional de drogas. Segundo a inicial acusatória, o modus operandi do 
grupo consistiria  em exportar  cocaína para a Europa (Holanda) e  importar 
outros entorpecentes, como ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa).

2. Apresentadas as razões de apelação pelo órgão público de defesa 
na inércia de representante constituído, opera-se a preclusão consumativa, 
não sendo cognocíveis as acostadas a destempo.

3.  São  hígidas  as  decisões  judiciais  que  autorizam  o  início  e  a 
prorrogação das interceptações quando há demonstração mínima e razoável 
de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente 
se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas 
criminosas investigadas (STF, HC 154265 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro 
Alexandre de Moraes, julgado em 17-8-2018).

4. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de Joana 
Steffani  de  Souza  em  18-01-2012,  ao  desembarcar  do  vôo  TP0087, 
proveniente  de  Lisboa,  Portugal,  transportando  50.000  (cinquenta  mil) 
comprimidos  de  ecstasy,  e  de  seu  subsequente  interrogatório,  no  qual  foi 
revelado esquema de exportação e importação de drogas operacionalizado 
por  pessoas  radicadas  em  Florianópolis/SC.  Com  base  nas  informações 
fornecidas pela autuada, a Polícia Federal realizou diligências investigativas 
para  apurar  elementos  em  relação   aos  indivíduos  mencionados  no 
interrogatório  e,  somente  após  a  colheita  de  elementos,  requereu  as 
interceptações telefônicas.

5. É assente na jurisprudência o entendimento de ser desnecessária 
a  transcrição  integral  do  conteúdo  da  quebra  do  sigilo  das  comunicações 
telefônicas, bastando que tenham sido degravados os excertos necessários 
ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o acesso 
aos diálogos interceptados.

6.  É  prescindível  a  realização  de  perícia  para  a  identificação  das 
vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode 
ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na 
Lei 9.296/96.

7. Este Tribunal já sumulou a matéria no Enunciado 129, consignando 
que  'é  lícita  a  sucessiva  renovação  da  interceptação  telefônica,  enquanto 
persistir sua necessidade para a investigação'.

8.  A  necessidade  da  medida  amparou-se  na  complexidade  das 
investigações  por  tratar-se  de  associação  criminosa  destinada  ao  tráfico 
internacional de entorpecentes, com grande número de integrantes, modo de 
operação diferenciado e com estruturação de tarefas.

9. A peça acusatória, no caso, é formalmente perfeita, atendendo aos 
requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição 
dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a 
classificação dos crimes.

10. A jurisprudência formou-se no sentido de que, após a prolação da 
sentença, fica superada a alegação de inaptidão da denúncia.

11. Nas alegações finais da acusação, houve suficiente manifestação 
pela condenação dos réus na forma da denúncia. Além disso, caso assim não 
fosse, não ficaria o juízo vinculado ao pedido do órgão acusatório, imperando 
o princípio do livre convencimento.

12. É facultado ao magistrado determinar a realização de diligências 
que entender pertinentes e razoáveis para formar seu convencimento, seja 
por  força  do  princípio  da  busca  da  verdade  real,  seja  pelo  sistema  da 
persuasão racional do juiz. Por certo também, é a sua prerrogativa de valorar 
as provas colhidas para formar sua convicção.

13. Esta Corte, por suas Turmas Criminais, já afirmou que a prova 

produzida  por  meio  de  interceptação  telefônica  é  irrepetível  e,  portanto, 
enquadra-se nas  exceções  previstas  na parte  derradeira  do artigo 155  do 
Estatuto Processual Penal.

14. A investigação policial denominada Operação Curió acompanhou 
a movimentação dos denunciados durante um total de doze meses (de janeiro 
a  dezembro  de  2012),  não  somente  com  interceptações  telefônicas,  mas 
também com diligências investigativas e acompanhamento de suspeitos, entre 
outras medidas.

15. Conforme previsão do artigo 381 do Código de Processo Penal, 
que identifica as partes essenciais da sentença, o magistrado, ao apreciar a 
demanda,  deve  apresentar  as  razões  que  o  levaram  a  decidir  desta  ou 
daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes 
ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém, não é obrigado 
a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, 
desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (STJ, HC 370.708, 
Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, disponibilizado 
em 21- 10-2016).

16. Este Regional tem entendimento consolidado no sentido de que 'o 
depoimento  do  agente  policial  pode  ser  admitido  como  elemento  de 
persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem 
torna  suspeito  seu  titular'  (TRF4,  0001913-09.2003.404.7002,  8ª  Turma, 
Relator Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, disponibilizado em 05-3-2013).

17. A transnacionalidade do delito está amplamente comprovada nos 
autos pelas inúmeras negociações envolvendo a exportação de cocaína para 
a Europa e a importação de ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa). Não há 
necessidade de que os acusados tenham realizado pessoalmente o transporte 
das substâncias entorpecentes, tampouco logrado êxito no seu intento final de 
remessa/internalização da droga.

18. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas relativamente ao 
delito de tráfico internacional de drogas quanto aos fatos I a IV e ao delito de 
associação  criminosa  para  o  mesmo fim,  bem assim o  dolo  dos  agentes, 
sendo  os  fatos  típicos,  antijurídicos  e  culpáveis,  e  inexistindo  causas 
excludentes, deve ser mantida a condenação dos réus.

19.  Absolvição  dos  réus  envolvidos  no  fato  V  por  ausência  de 
materialidade delitiva.

20.  É  devida  negativação  da  quantidade  dos  entorpecentes  na 
primeira  fase  das  penas  porque  expressiva  e  não  se  divide  pelo  total  de 
sujeitos envolvidos.

21.  Em  se  utilizando  a  confissão  do  réu,  ainda  que  parcial  e 
qualificada, para a sua condenação, incide a atenuante respectiva.

22. Os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico 
são crimes autônomos, porque decorrem de desígnios independentes entre si, 
e  tutelam  bens  jurídicos  diversos,  de  modo  que  inexiste  bis  in  idem  na 
valoração  das  circunstâncias  judiciais  ou  majorantes,  separadamente,  em 
relação aos dois delitos.

23. É aplicável a majorante da transnacionalidade para todos os réus 
porque devidamente provado o tráfico internacional, com exportação de droga 
do Brasil para a Europa e importação da Holanda para o Brasil, com previsão 
no artigo 40, inciso I,  da Lei  11.343/2006.  Ausência de bis in idem com a 
elementar  do  tipo  importar  porque  a  majorante  é  aplicada  em  virtude  da 
origem estrangeira das drogas. 24. É aplicável a majorante do financiamento 
para a prática do crime quando a prova demonstrar tal posição do agente no 
grupo criminoso.

25. Não aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 
33,  §4º,  da  Lei  11.343/2006  porque  todos  os  réus  integraram  associação 
criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.

26. Os regimes iniciais de cumprimento das penas corporais foram 
impostos conforme as disposições do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e 
também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Codex, além da 
previsão do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

27.  Incabível  a  substituição  da  pena  carcerária  por  restritivas  de 
direito, quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal 
(circunstâncias judiciais desfavoráveis, em virtude da expressiva quantidade 
de entorpecentes e pena superior a 04 anos).

28.  Prisão  preventiva  de  um  réu  mantida  porque  presentes  os 
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

29.  As  medidas  cautelares  insertas  no  artigo  319  do  Estatuto 
Processual Criminal estão sendo utilizadas quando verificados os requisitos 
do artigo 282 do mesmo Codex, ou seja, quando não se fizer necessário o 
encarceramento cautelar (artigo 282, §6º, CPP), mas houver razões concretas 
e bastantes na forma dos incisos deste dispositivo legal (I - necessidade para 
aplicação  da  lei  penal,  para  a  investigação ou  a instrução  criminal  e,  nos 
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - 
adequação  da  medida  à  gravidade  do  crime,  circunstâncias  do  fato  e 
condições  pessoais  do  indiciado  ou  acusado)  para  que  o  juízo  vincule  o 
suposto agente ao processo penal e/ou também imponha restrições outras, 
legalmente  previstas  e  necessárias,  como  restou  demonstrado  no  caso 
concreto. Aliás, o juiz pode atuar de ofício (artigo 282, § 2º, CPP) e igualmente 
revogar medida cautelar ou substituir a já decretada (artigo 282, §§ 4º e 5º, 
CPP).

30. Nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, não poderá 
ser  restituído o produto do crime ou qualquer  bem ou valor  que constitua 
proveito  auferido  pelo  agente  com  a  prática  do  fato  criminoso.  Tais 
circunstâncias autorizam o perdimento dos bens, a teor do que preconiza o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 266  

artigo  243,  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal.  Em  sintonia  com  a 
determinação constitucional estão os artigos 60, 62 e 63 da Lei 11.343/2006, 
que preveem a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos 
bens móveis e imóveis ou valores empregados no cometimento do delito, ou 
consistentes em produtos dos crimes,  ou que constituam proveito  auferido 
com sua prática, bem assim a imposição da pena de perdimento.

31. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação 
do Supremo Tribunal Federal  (HC 126.292,  Plenário,  Relator Ministro  Teori 
Zavascki,  DJe  17-5-2016),  entendimento  confirmado  no  julgamento  das 
medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em 
sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, 
DJe 25-11-2016), autoriza o início do cumprimento da condenação criminal, 
em relação a todas as penas que tiverem sido objeto do julgamento, uma vez 
(a)  decorrido  o  prazo  para  interposição  de  Embargos  Infringentes  e  de 
Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que 
esses  forem  cabíveis,  (b)  apresentados  tais  recursos,  (b.1)  não  forem 
admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados.”

Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa 
da  exposta  no  acórdão,  de  modo  que  o  acolhimento  do  recurso  passa 
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 
279  desta  CORTE:  Para  simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso 
extraordinário. 

Mesmo  que  fosse  possível  superar  todos  esses  graves  óbices,  a 
matéria  trazida  no  apelo  extremo  situa-se  no  contexto  normativo 
infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam 
meramente  indiretas  (ou  mediatas),  o  que  inviabiliza  o  conhecimento  do 
referido apelo. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA. 
PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS.  CABIMENTO.  COMPLEXIDADE  DA 
INVESTIGAÇÃO.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STF. 
SUPOSTA  OFENSA  AO  ART.  93,  IX,  DA  CF/88.  TEMA  339  DA 
REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE 
O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
SÚMULA 279  DO STF.  AGRAVO DESPROVIDO.  1.  Esta  Corte já  teve  a 
oportunidade  de  analisar,  por  inúmeras  vezes,  a  questão  referente  à 
possibilidade  de  prorrogação  dos  prazos  de  autorização  para 
interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido 
de  que  é  “lícita  a  prorrogação  do  prazo  legal  de  autorização  para 
interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato 
seja  complexo  e  exija  investigação  diferenciada  e  contínua”  (Inq.  Nº 
2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que 
busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma 
consistente,  as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos 
para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham 
por  escopo  investigar  organização  criminosa  sofisticada,  com  atuação 
transnacional  de  longa  data,  com  modus  operandi  complexo,  de  modo  a 
dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 
3.  O Supremo Tribunal  Federal,  em casos como o ora  em exame,  possui 
entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de 
autorização  para  interceptação  telefônica.  Precedentes.  4.  No  tocante  à 
alegada afronta ao art.  93, IX,  da C.F.,  verifica-se que o acórdão recorrido 
inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a 
devida  fundamentação,  ainda  que  com ela  não  concorde  o Agravante,  de 
modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 
5.  No  que  se  refere  à  existência,  ou  não,  de  nexo  causal  entre  o  crime 
cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento 
em  favor  da  União,  verifica-se  que  eventual  divergência  em  relação  ao 
entendimento adotado pelo Tribunal  de origem demandaria  o reexame dos 
fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do 
extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte.” 
(ARE 1320336  AgR,  Rel.  Min.  EDSON FACHIN,  Segunda Turma,  DJe  de 
29/09/2021 – grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA  COLEGIALIDADE.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE 
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E  NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e 
a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  relator  pode  decidir 
monocraticamente  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-
se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e 
forçar  o  pronunciamento  do  colegiado,  qual  seja,  o  agravo  interno. 
Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, 
imprescindíveis  seriam  a  análise  da  legislação  infraconstitucional 
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material  probatório 
constante  dos  autos,  o  que  não  é  possível  nesta  fase  processual 
(Súmula 279/STF). 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em 
sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que 
se nega provimento.” (ARE 1250728 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, DJe de 03/04/2020 – grifo nosso)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
ENTORPECENTE  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ARTIGOS  33, 
CAPUT,  E  35,  CAPUT,  DA LEI  11.343/2006.  ALEGADA VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS  5º,  LIV  E  LV, E  93,  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  5º,  XLVI,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.  INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. 
PRORROGAÇÕES.  MATÉRIA  DE  ÍNDOLE  INFRACONSTITUCIONAL. 
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 279  DO STF. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1039427 AgR, Rel. Min. LUIZ 
FUX, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017 – grifo nosso)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.565 (698)
ORIGEM : 61021164820158130024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : NEIDE GOMES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : JENNER SILVERIO JACULI (157983/MG)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário  interposto em face de acórdão 

proferido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  deu 
provimento parcial à Apelação da impetrante, ora recorrente, para recolocá-la 
na lista de classificados do concurso público para Investigador da Polícia Civil 
do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital 01/2014. 

Em contrapartida, o Tribunal sobrestou “o direito à nomeação e posse 
no  cargo,  sujeito  ao  trânsito  em  julgado  da  ação  penal  nº  1198439- 
06.2015.8.13.0024”. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 10, fl. 5):

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA – 
CONCURSO  PÚBLICO  –  INVESTIGADOR  DE  POLÍCIA  –  CANDIDATA 
CONTRAINDICADA  –  INVESTIGAÇÃO  SOCIAL  –  AÇÃO  PENAL  SEM 
TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – 
READMISSÃO  NA  LISTA  DE  CLASSIFICADOS  –  RAZOABILIDADE  – 
SOBRESTAMENTO DA NOMEAÇÃO E POSSE. 

- Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto 
no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso 
público, que respondeu a inquérito ou ação penal, sem trânsito em julgado de 
sentença condenatória (STF, ARE 655179 AgR).

- Constitui-se medida razoável a readmissão da candidata na lista de 
classificados, contudo, mantendo sobrestado seu direito à nomeação e posse, 
até o trânsito em julgado da ação penal”.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 1).
No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 

102, III, “a”, da Constituição Federal, NEIDE GOMES DE OLIVEIRA alega que 
o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX,  da CF/1988.

Sustenta, em síntese, que “a decisão tomada pelo Egrégio Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais,  apesar  de conceder a  ordem e reconhecer a 
legitimidade do pedido, suspende seu cumprimento até que, prove-se que é 
inocente,  invertendo  a  lógica  jurídica  e  menosprezando  a  Presunção  de 
Inocência estabelecida na Constituição Federal” (Vol. 14, fl. 17).

Inicialmente, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG sobrestou os autos, 
até julgamento final pelo STF do Tema 22 (RE 560.900-DF) (Vol. 15, fl. 21).

Julgado  o mérito  do  Tema 22,  o  Tribunal  de  origem,  em juízo  de 
retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que está 
em conformidade com o referido precedente de repercussão geral. Veja-se a 
ementa do julgado (Vol. 16, fl. 5):

“EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 
1.030,  III,  DO  CPC  –  DIVERGÊNCIA DE  ENTENDIMENTO  –  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 560.900/DF – AUSÊNCIA DE CONFLITO 

1. O órgão julgador, no exercício do juízo de retratação, limita-se a 
examinar  se  o  acórdão  recorrido  diverge  do  entendimento  do  Supremo 
Tribunal Federal, exarado em Recurso Extraordinário submetido ao regime de 
repetitivos, indicado como paradigma.

2.  Ausente  conflito  entre  acórdão  que  determinou  a reinclusão  de 
candidata na lista de classificados do concurso público, com o entendimento 
assentado pelo STF, RE nº 560.900/DF”.

Mantido  o  acórdão  recorrido,  o  RE  foi  admitido  e  os  autos 
encaminhados ao STF (Vol. 19).

É o relatório. Decido. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1358565&codigoClasse=437
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No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-
RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com 
o seguinte teor: 

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não 
é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação 
de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos 
termos da ementa a seguir transcrita: 

“Ementa:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  REPERCUSSÃO 
GERAL.  IDONEIDADE  MORAL  DE  CANDIDATOS  EM  CONCURSOS 
PÚBLICOS.  INQUÉRITOS  POLICIAIS  OU  PROCESSOS  PENAIS  EM 
CURSO.  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. 

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos 
penais  em  curso  não  autoriza  a  eliminação  de  candidatos  em  concursos 
públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e 
(ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as 
atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma 
motivada por decisão da autoridade competente.

2.  A lei  pode  instituir  requisitos  mais  rigorosos  para  determinados 
cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, 
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e 
da  segurança  pública  (CRFB/1988,  art.  144),  sendo  vedada,  em qualquer 
caso,  a  valoração  negativa  de  simples  processo  em  andamento,  salvo 
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3.  Por  se  tratar  de  mudança  de  jurisprudência,  a  orientação  ora 
firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto 
de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese 
de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não 
é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação 
de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Por  ocasião  do  julgamento,  o  Eminente  Relator  do  precedente 
paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 

“29.  (...)  pode-se  afirmar  que  certos  cargos  pressupõem,  por 
definição,  um  controle  de  idoneidade  moral  mais  estrito  em  razão  das 
atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com 
quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre 
com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério 
Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/
1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que 
apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, 
sobretudo,  que o apliquem para si  próprios,  que vivam conforme o direito: 
essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da 
lei, função precípua de tais agentes públicos. 

30.  A lei  pode  vir  a  reforçar  o  controle  de  acesso  a  tais  cargos, 
dispondo,  por  exemplo,  que  eventual  condenação  judicial  em  primeira 
instância,  ou  mesmo  a  imposição  administrativa  de  pena  por  infração 
disciplinar  (respeitado,  em  qualquer  caso,  o  contraditório),  seria  suficiente 
para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais 
estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina 
que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou 
emprego  da  administração  direta  e  indireta  que  possibilite  o  acesso  a 
informações privilegiadas.

(…)”
No  caso  concreto,  trata-se  de  demanda  por  meio  da  qual  a 

impetrante,  ora  recorrente,  postula  a  anulação  de  ato  administrativo  que 
determinou sua eliminação do certame público para Investigador de Polícia, 
Edital  01/2014, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil  do Estado de Minas 
Gerais,  ao fundamento de que a recorrente teria  participado de fraude no 
concurso em epígrafe, juntamente com outros candidatos. 

No caso concreto, o Tribunal de origem, embora tenha recolocado a 
impetrante  na  lista  de  classificação  do  certame,  suspendeu  o  direito  à 
nomeação e posse da candidata até o trânsito e julgado da Ação Penal nº 
1198439-06.2015.8.13.0024.

Acerca do tema, impende registrar  que a profissão militar  recebeu 
tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da 
CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os 
trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 

O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, 
CF),  cuja  essencialidade  justifica  um  regramento  próprio  e,  em  certos 
aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 
(Rel.  Min.  EDSON  FACHIN,  redator  do  acórdão  Min.  ALEXANDRE  DE 
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual 
se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 

As  carreiras  de  segurança  pública  configuram  atividade  típica  de 
Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em 
razão  do  que  é  imperativo  que  os  ocupantes  desses  cargos  estejam 
submetidos a critérios mais severos de controle. 

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência 
do  impetrante  em relação  ao  processo  criminal  a  que  respondeu  ou  está 
respondendo, mas de valoração da conduta moral do candidato. 

Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o 
ingresso  em  carreiras  de  segurança  pública  é  plenamente  legítima  e 

consistente com o texto constitucional. 
Naturalmente,  alguém  que  responde  ou  já  respondeu  a  processo 

criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira 
funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da 
moralidade da Administração Pública. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, 
tendo  em  vista  que  não  houve  fixação  de  honorários  advocatícios  nas 
instâncias de origem.

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
-  a  interposição  de  recursos  manifestamente  inadmissíveis  ou 

improcedentes,  ou  meramente  protelatórios,  acarretará  a  imposição  das 
sanções cabíveis;

- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a 
apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa 
dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. 
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.592 (699)
ORIGEM : 10000180658650 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
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PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : ELIAS JOSE LOPES DE FREITAS
ADV.(A/S) : GUSTAVO SILVA MACEDO (77161/MG)

Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim 
ementado: 

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  PÚBLICO 
ESTADUAL - EFETIVAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – FÉRIAS 
PRÊMIO - DIREITO ADQUIRIDO – EFETIVO OU NÃO - TERMO INICIAL DA 
CONTAGEM DO PRAZO AQUISITIVO - DATA DA PRIMEIRA DESIGNAÇÃO – 
POSTERIOR  EXONERAÇÃO  –  DIREITO  À  CONVERSÃO  DAS  FÉRIAS 
PRÊMIO  EM  PECÚNIA  -  POSSIBILIDADE  –  VEDAÇÃO  AO 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  A Constituição  Mineira  não  diferencia  a  forma  de  prestação  do 
serviço público, se efetivou ou não, para garantir o direito às férias-prêmio.

- Quando o servidor deixa de gozar as férias-prêmio, por óbice da 
própria  Administração,  é  devida  a  indenização  substitutiva,  sob  pena  de 
enriquecimento  ilícito  da  Administração  Pública”  (pág.  1  do  documento 
eletrônico 6).

Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-
se ofensa ao art. 37, IX; e 39, § 3°, da mesma Carta.

A pretensão recursal não merece acolhida.
Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo 

recorrente  não  foram  prequestionados.  Assim,  como  tem  consignado  este 
Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a 
questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
Ademais,  não  opostos  embargos  declaratórios  para  suprir  a  omissão,  é 
inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF  Nesse sentido, cito o ARE 
772.836-AgR/PE,  da  relatoria  do  Ministro  Dias  Toffoli,  cuja  ementa  segue 
transcrita:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 
prequestionamento.  Não  ocorrência.  prequestionamento  implícito. 
Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de 
retenção  de  contribuição  previdenciária.  Fundo  de  Participação  dos 
Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.

1.  A Corte  não admite  a tese  do chamado prequestionamento 
implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido 
apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição 
de  embargos  de  declaração,  os  quais  devem  trazer  a  discussão  da 
matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem 
a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.

2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria 
necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de 
regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 
3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta 
ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.

3. Agravo regimental não provido (grifei).”
Ademais, este Tribunal firmou orientação no sentido de ser possível a 

conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que 
não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com 
a  Administração,  seja  pela  inatividade,  tendo  em  vista  a  vedação  do 
enriquecimento sem causa pela Administração, viabilidade extensível a outros 
direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a 
exemplo da licença-prêmio, objeto dos presentes autos. 
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Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 721.001-
RG/RJ  (Tema  635),  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  em  que  se 
reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:

“Recurso  extraordinário  com  agravo.  2.  Administrativo.  Servidor 
Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de 
natureza remuneratória  – em indenização pecuniária,  por  aqueles que não 
mais  podem delas usufruir.  Possibilidade.  Vedação do enriquecimento sem 
causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a 
jurisprudência desta Corte”.

Outrossim,  para  divergir  do  acórdão  recorrido  e  verificar  a 
procedência  dos  argumentos  consignados  no  recurso  extraordinário, 
notadamente  quando  ao  direito  à  indenização  pelas  férias-prêmio  não 
gozadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos 
e  das  normas  locais  aplicáveis  ao  caso  (Lei  Complementar  100/2007  e 
Constituição do Estado de Minas Gerais), o que é vedado pelas Súmulas 279 
e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-
PRÊMIO  NÃO  GOZADA.  COMPROVAÇÃO.  INTERPRETAÇÃO  DE 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.  INCURSIONAMENTO NO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 
Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 841.901-AgR/
PE, Rel. Min. Luiz Fux).

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  LICENÇA-
PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 
RESPONSABILIDADE  DA ADMINISTRAÇÃO.  ATO  OMISSIVO.  REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA279/STF. EVENTUAL OFENSA 
REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ART.  102  DA  LEI  MAIOR.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  PUBLICADO  EM 
10.4.2006. 

O  entendimento  adotado  pela  Corte  de  origem  não  diverge  da 
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido 
da possibilidade da conversão de licença-prêmio não gozada em indenização 
pecuniária quando os servidores não mais puderem delas usufruir, a fim de 
evitar  o  enriquecimento  sem  causa  da  Administração.  Entender  de  modo 
diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão 
de  origem,  o  que  torna  oblíqua  e  reflexa  eventual  ofensa,  insuscetível, 
portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida 
a  exigência  do  art.  102,  III,  ‘a’,  da  Lei  Maior,  nos  termos  da  remansosa 
jurisprudência desta Corte. 

As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 832.331-AgR/RS, 
Rel. Min. Rosa Weber).

Com  a  mesma  orientação,  menciono  as  seguintes  decisões:  ARE 
1.322.547/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.323.523/MG, Rel. Min. 
Cármen  Lúcia;  ARE  1.311.514/MG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  e  ARE 
1.266.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio. 

Por  fim,  no tocante ao pleito  referente à aplicação dos índices de 
correção  monetária  e  juros  de  mora  estabelecidos  pelo  art.  1°-F  da  Lei 
9.494/1997, com redação da Lei  11.960/2009, verifico que essa matéria foi 
submetida ao regime da repercussão geral no julgamento do RE 840.947-RG/
SE, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux (Tema 810), e que o órgão de 
origem aplicou o que definido no paradigma. Nesse sentido:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  JUROS  MORATÓRIOS: 
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO STF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PREJUDICADO NO PONTO. 

1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos 
de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do 
Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar 
suas razões quando o recurso, desde logo, exibir  impugnação específica a 
todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do 
Código de Processo Civil de 2015.

2.  O acórdão  recorrido está em consonância  com o entendimento 
firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-
RG (Rel.  Min.  LUIZ FUX, Tema 810),  sob o regime de repercussão geral, 
razão pela qual não merece reforma.

3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual 
se nega provimento” (RE 1.217.221-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art.  21, § 1°,  do RISTF). 
Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os 
honorários  advocatícios  anteriormente  fixados  pelo  Juízo  de  origem, 
observados os limites legais.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.958 (700)
ORIGEM : 00715496520208217000 - TJRS - RS - 1ª TURMA 

RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : CLAUDETE MARIA BACKES DA SILVA
ADV.(A/S) : RAFAEL REINEHR (70251/RS)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE MONTENEGRO
ADV.(A/S) : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

MONTENEGRO

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  do 
acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 1): 

“RECURSO  INOMINADO.  TERCEIRA  TURMA  RECURSAL  DA 
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. 
AGENTE  ADMINISTRATIVO  INATIVA.  REVISÃO  DE  PROVENTOS  DE 
APOSENTADORIA.  NOVO  PLANO  DE  CARREIRA  -  LCM  Nº  6.228/15.  
REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS 
DIFERENÇAS  PELA  APLICAÇÃO  DAS  NOVAS  REGRAS  QUANTO  À  
PROGRESSÃO  NA CARREIRA.  INGRESSO  DA AUTORA NO  SERVIÇO 
PÚBLICO ANTES DA CF/88 E APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 20/98.  
TEMA Nº 139 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE 
EVIDENCIADO.  NO  ENTANTO,  NÃO  TENDO  A  LEI  QUE  INSTITUIU  O 
NOVO  QUADRO  DE  CARGOS  PREVISTO  SUA  APLICAÇÃO  AOS 
SERVIDORES  INATIVOS,  INDEVIDA  SUA  APLICAÇÃO  AOS  JÁ 
INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA Nº 439 DO STF. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.”
No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, 

a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao item 2 do Tema 439 do 
STF. 

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 33, p. 21):
“A Lei  Municipal  6.228/2015,  por  ser  norma  de  caráter  geral  que  

reestruturou  o  quadro  de  carreiras  dos  servidores  do  Poder  Executivo,  
concedendo-lhes  verdadeiro  aumento  de  vencimentos,  deve,  
obrigatoriamente, abranger os servidores aposentados com direito à paridade, 
os quais devem ser reenquadrados no mesmo patamar que seus paradigmas  
ativos.”

Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 33, p. 22):
“Ora, se o servidor ativo pode ser promovido, automaticamente, pelo 

tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, a Lei Municipal nº  
6.228/2015  do  Município  de  Montenegro  está  burlando  a  paridade 
estabelecida  pelo  art.  40,  §8º  da  CF ao  não  conceder  tais  reajustes  aos  
inativos.”

 A 1ª  Vice-Presidência  do  TJ/RS  inadmitiu  o  apelo  extremo,  por 
entender que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 439 do STF 
(eDOC 39).

Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno, ocasião em que 
o Tribunal de origem deu provimento ao recurso extraordinário para que o 
mesmo fosse submetido a novo juízo de admissibilidade (eDOC 29).

A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao 
órgão julgador para reexame e possível  retratação.  Entretanto,  o órgão de 
origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. Na ocasião, o 
acórdão restou assim ementado (eDOC 24, p. 1):

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO.  REMESSA  PARA 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.  TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 
PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVO. 
REVISÃO  DE  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.  NOVO  PLANO  DE 
CARREIRA  -  LCM  Nº  6.228/15.  REVISÃO  DE  POSICIONAMENTO.  
POSTULAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS  PELA APLICAÇÃO 
DAS  NOVAS  REGRAS  QUANTO  À  PROGRESSÃO  NA  CARREIRA.  
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO 
ENTANTO,  NÃO  TENDO  A LEI  QUE  INSTITUIU  O NOVO  QUADRO  DE 
CARGOS  PREVISTO  SUA  APLICAÇÃO  AOS  SERVIDORES  INATIVOS, 
INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA 
439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE 
DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 606.199/PR (TEMA 
439 DO STF). 

MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  PROFERIDA  NO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO. 

ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 
Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o recurso 

extraordinário (eDOC 46).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que o acordão recorrido encontra-se em harmonia com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática 
da  repercussão  geral  (RE-RG  606.199,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  DJe 
07.02.2014,  Tema  439),  no  sentido  de  que  “Desde  que  mantida  a  
irredutibilidade,  não  tem  o  servidor  inativo,  embora  aposentado  na  última  
classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes  
aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 
Confira-se a ementa do referido julgado: 

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  EXTENSÃO,  A 
SERVIDORES  APOSENTADOS,  DE  VANTAGENS  CONCEDIDAS  A 
SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 
8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA 
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DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A REGIME  JURÍDICO.  PECULIARIDADES  DA 
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO 
ESTADO  DO  PARANÁ.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF,  
não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico.  Assim,  desde  que  mantida  a 
irredutibilidade,  não  tem  o  servidor  inativo,  embora  aposentado  na  última  
classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes 
aos da última classe da nova carreira,  reestruturada por lei  superveniente.  
Precedentes.  2.  Todavia,  relativamente  à  reestruturação  da  carreira  
disciplinada  pela  Lei  13.666/02,  do  Estado  do  Paraná,  assegura-se  aos  
servidores  inativos,  com base  no  artigo  40,  §  8º,  da  Constituição  Federal  
(redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados,  
em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos  
objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data  
da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 

Ademais,  conforme  trechos  da  ementa  do  acórdão  recorrido, 
constata-se  que  a Turma Recursal  decidiu  a  lide  a partir  da  aplicação  da 
legislação infraconstitucional  pertinente, de modo que, eventual  divergência 
em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo  demandaria o exame 
da  legislação  local  aplicável  à  espécie  (Lei  Municipal  6.228/2015),  o  que 
inviabiliza  o  processamento  do  apelo  extremo,  tendo  em  vista  a  vedação 
contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito  
Administrativo. 3. Servidora pública estadual inativa. Paridade de vencimentos 
e proventos. Lei Complementar Estadual 980/2005 e 1.111/2010. 4. Matéria 
infraconstitucional.  Ofensa  reflexa  à  Constituição  Federal.  Súmula  280  do  
STF. Precedentes. 5. Incidência do tema 439 do regime da repercussão geral.  
6.  Ausência  de  argumentos  capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  7.  
Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 
mais 10%.” (ARE 1.203.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 9.10.2019). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS 
NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL 
DE  REESTRUTURAÇÃO  DA  CARREIRA.  PRECEDENTE  FIRMADO  EM 
REPERCUSSÃO  GERAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  606.199.  TEMA 
439.  AUSÊNCIA  DE  TERATOLOGIA  NA  DECISÃO  ORA  RECLAMADA. 
DECISÃO  IMPUGNADA  QUE  SE  ENCONTRA  EM  HARMONIA  COM  O 
LEADING  CASE  QUE  SE  REPUTA  VIOLADO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  ARTIGO  85  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por  
expressa determinação  constitucional, destina-se a preservar a competência 
desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo  
102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o  
estrito  cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante,  nos termos do 
artigo  103-A,  §  3º  da  Constituição,  incluído  pela  Emenda Constitucional 
45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu 
diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar  
o  desvirtuamento  do  referido  instrumento  processual.  Disso  resulta:  i)  a  
impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência 
desta  Corte,  por  estar  definida  pela  Constituição  Federal  em rol  numerus  
clausus;  ii)  a  impossibilidade  de  utilização  per  saltum  da  reclamação,  
suprimindo  graus  de  jurisdição  ou  outros  instrumentos  processuais 
adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no  
ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados  
como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional  
reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em  
que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova 
documental (artigo 988, § 2º, do Código de Processo Civil), sob pena de se 
instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. No 
julgamento do Recurso Extraordinário  606.199,  Tema 439 da Repercussão 
Geral,  fixou-se  o  entendimento  segundo  o  qual,  desde  que  mantida  a  
irredutibilidade  salarial  constitucionalmente  prevista,  não  tem  o  servidor 
inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de 
perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, 
reestruturada  por  lei  superveniente.  Naquela  oportunidade,  assentou-se,  
ainda, em exceção à tese geral fixada, que, com fundamento no artigo 40, §  
8º,  da  Constituição  da  República  (redação  anterior  à  da  Emenda 
Constitucional 41/2003), os servidores inativos teriam assegurado o direito de  
ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da  
ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da  
titulação,  aferíveis  até  a  data  da  inativação.  3.  In  casu,  o  provimento  
jurisdicional  ora  reclamado  assentou  a  impossibilidade  de  extensão  aos  
servidores inativos das vantagens previstas em lei nova aos ativos, em virtude  
da  necessidade  de  satisfação  de  critérios  subjetivos  prévios  para  a 
progressão na carreira, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta  
Suprema Corte no Recurso Extraordinário 606.199. 4. Ausência de teratologia  
na decisão ora impugnada. 5. Agravo regimental  desprovido.”  (Rcl  33.100-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.05.2019).

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, nos termos do art. 
932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.970 (701)
ORIGEM : 40118224520188240000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : SALEIR PEREIRA
ADV.(A/S) : MARIA REGINA MEDEIROS (31350/SC)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

DECISÃO: Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de 
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes 
termos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
SELETIVO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA  SOCIOEDUCATIVO. 
INVESTIGAÇÃO  SOCIAL  PREVISTA NA LEI  E  NO  EDITAL.  DIVERSOS 
BOLETINS DE OCORRÊNCIA POR AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, AÇÕES 
PENAIS  SEM  TRÂNSITO  EM  JULGADO,  ALÉM  DE  AÇÃO  PENAL COM 
PENA RESTRITIVA DE  DIREITOS  EXTINTA.  ALEGAÇÃO  DE OFENSA À 
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
IDONEIDADE MORAL E CONDUTA SOCIAL ILIBADA PARA O EXERCÍCIO 
DO CARGO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA NÃO COMPROVADA. NÃO 
APLICAÇÃO DO TEMA 22/STF (RE 560.900). PRESENÇA DE DISTINÇÃO 
ANTE  A  EXISTÊNCIA  DE  LEI  COM  AS  EXIGÊNCIAS  REFERIDAS. 
CANDIDATO  CONSIDERADO  NÃO  RECOMENDADO  PARA  O  CARGO. 
SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
''A investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida 
pregressa  do  candidato  quanto  às  infrações  penais  que  porventura  tenha 
praticado.  Serve,  também,  para  avaliar  a  sua  conduta  moral  e  social  no 
decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e 
proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial ou de 
outras carreiras do serviço público não menos importantes''  (STJ - RMS n. 
22.089/MS,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer),  motivo  pelo  qual  a  existência  de 
diversos registros de ocorrênicas e ações penais contra o impetrante revela 
potencial incompatibilidade com o exercício do cargo de agente de segurança 
socioeducativa. Não se aplica ao caso o Tema 22/STF (RE n. 560.000), ante a 
presença  de  distinção,  uma vez  que  no  Estado  de  Santa  Catarina  há  lei 
prevendo a investigação social e a eliminação do candidato que não ostenta 
conduta social ilibada”. (eDOC 2, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso LVII, do texto 
constitucional.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão 
recorrido, ao chancelar regra editalícia que prevê a exclusão de candidato de 
concurso público ou processo seletivo por figurar em inquérito policial ou ação 
penal sem sentença condenatória transitada em julgado, incorreu em violação 
ao princípio da presunção de inocência.

Defende  que  a  decisão  contraria  o  entendimento  do  Supremo 
Tribunal  Federal  consagrado  no  RE  560.900,  tema  22  da  sistemática  da 
repercussão geral. (eDOC 8, p. 5)

A  Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se  pelo  não 
conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONCURSO  PÚBLICO  AGENTE 
DE  SEGURANÇA  SOCIOEDUCATIVO.  ELIMINAÇÃO  DO  CERTAME. 
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL E 
NO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 279 DO STF. 
PRECEDENTES. 1. Óbice ao conhecimento do recurso ante a ausência de 
análise do dispositivo constitucional consistente no princípio da presunção de 
inocência. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Não se aplica ao caso o Tema 
22/STF  (RE  n.  560.000),  ante  a  presença  de  distinção,  uma  vez  que  no 
Estado de Santa Catarina há lei prevendo a investigação social e a eliminação 
do candidato que não ostenta conduta social ilibada. Inteligência da Súmula 
279/STF. 3. Parecer pelo não conhecimento do recurso. Precedentes do STF”. 
(eDOC 20) 

É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
O  Tribunal  de  origem,  ao  analisar  o  mandado  de  segurança, 

consignou que o caso dos autos, em razão das circunstâncias fáticas, não se 
encaixa  nas  balizas  estritas  do  entendimento  firmado  no  Tese  22  da 
sistemática  da  repercussão  geral,  segundo  a  qual  sem  previsão 
constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de 
edital  de  concurso  público  que  restrinja  a  participação  de  candidato  pelo  
simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 

A Corte estadual consignou a existência de  distinguishing, uma vez 
que no Estado de Santa Catarina há lei prevendo a eliminação em concurso 
público  ou  processo  seletivo  para  o  cargo  de  Agente  de  Segurança 
Socioeducativo do candidato que apresente indicativos de vida  moralmente 
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inidônea e de convívio social não ilibado na vida privada. Confira-se trecho do 
acórdão:  

“Consta dos autos que o impetrante se inscreveu no concurso público 
aberto pelo Edital n. 001/2018/SJC para concorrer a uma das vagas do cargo 
de  Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  mas  foi  não  recomendado  por 
decisão  administrativa  na  qual  a  autoridade  administrativa  consignou  o 
seguinte: 

"O Edital 001/2018/SJC, do processo simplificado em questão, deixa 
muito explícito no item 13 e seus subitens subsequentes, as regras referentes 
à Investigação Social dos candidatos, bem como, os critérios para eliminação 
do candidato no certame. "Salienta-se que a investigação é social, como bem 
diz o nome, levando em consideração aspectos sociais e morais em geral e 
não somente o trânsito em julgado de sentença condenatória, para considerar 
o candidato recomendado ao cargo." (fl. 139-140). 

Na  sequência  foram  elencados  os  registros  desabonatórios 
existentes contra o candidato, constando Termo Circunstanciado (1) e 
boletins  de  ocorrências  em Laguna,  por  ameaça contra  homem (2)  e 
lesão  corporal  dolosa  contra  menor  (1);  Palhoça,  por 
Permitir/Confiar/Entregar  direção  de  veículo  automotor  a  pessoa  não 
habilitada/com  habilitação  cassada/com  o  direito  de  dirigir 
suspenso/sem condições de conduzi-lo com segurança (1); em Capivari 
de  Baixo,  por  ameaça  contra  homem  (1);  ação  penal  (n. 
0000056-11.2016.8.24.0040)  por  crime  contra  o  meio  ambiente  e  o 
patrimônio  genético,  e  ação  penal  (n.  0000574-87.2016.8.24.0076)  por 
formação de  quadrilha  ou  bando.  Também conta  com ação  penal  (n. 
0003744-54.2011.8.24.0040), em que a sentença foi tida por transitada em 
julgado em 29/11/2012, com aplicação de pena restritiva de direito extinta 
em 10/4/2013, com fundamento no art. 76 da Lei Federal n. 9.099/1995.

O impetrante sustenta que a decisão administrativa é abusiva e ilegal 
porque viola o princípio da presunção de inocência, sobretudo porque não há 
sentença penal transitada em julgado.

Todavia, como se demonstrará, razão não lhe assiste. 
Não se olvida que, ao julgar o RE n. 560.900, com repercussão geral, 

o Supremo Tribunal Federal  definiu a seguinte tese para o Tema 22: "Sem 
previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a 
cláusula  de  edital  de  concurso  público  que  restrinja  a  participação  de 
candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"  (STF, 
Plenário, RE n. 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06.02.2020).

Contudo, na hipótese dos autos não é possível a aplicação do 
referido paradigma vinculante, porque está presente o "distinguishing", 
e, nesse caso, é necessária a aplicação da técnica da distinção, uma vez 
que no Estado de Santa Catarina há lei que prevê expressamente a não 
recomendação  e,  por  conseguinte,  a  eliminação  do  candidato  ao 
preenchimento de vaga em concurso público (para ocupação de cargo 
efetivo)  ou  processo  seletivo  (para  contratação  administrativa  para 
exercício temporário da função) para o cargo de Agente de Segurança 
Socioeducativo. 

Assim,  o  ato  administrativo  que  excluiu  o  impetrante  do  concurso 
público não viola o princípio constitucional da legalidade (arts. 5º, inciso II, e 
37, "caput", da Constituição Federal de 1988), nem é abusivo, porque a Lei 
Complementar Estadual n. 472, de 10/12/2009, no seu art. 7º, inciso V, e o 
Edital n. 01/2013-SJC/SC, no seu item 13, preveem, como uma das etapas 
eliminatórias do concurso, a realização da Investigação Social daquele que 
pretende ingressar na carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.

A Investigação Social, conforme art. 12 Lei Complementar Estadual n. 
472, de 10/12/2009, e subitem 13.1, do edital do concurso, tem a finalidade de 
apurar  a  conduta  social  do  candidato,  vale  dizer,  se  se  trata  de  pessoa 
moralmente idônea e de convívio social ilibado na vida privada, porque é essa 
moralidade que a Administração Pública e a sociedade esperam e exigem 
daquele  que  se  habilita  a  ocupar  um  emprego  ou  um  cargo  público, 
especialmente o de agente de segurança socioeducativo.

Logo, se a realização da Investigação Social está prevista na lei e no 
edital,  o  ato  administrativo  que  excluiu  o  impetrante  do  certame  sob  o 
fundamento de que ele não possui idoneidade moral e conduta ilibada com o 
exercício do cargo não afronta ao princípio da legalidade”. (eDOC 2, p. 5-7, 
grifo nosso)

O processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2018/SJC, em seu item 
13.10 (fls. 46-47), dispõe sobre as hipóteses de eliminação dos candidatos,  in 
verbis: 

[...] h) indiciamento em inquérito policial, qualificação como autor em 
termo circunstanciado de ocorrência, citação como autor em ação civil pública, 
citação como réu em ação penal; 

k) registros de boletins de ocorrência que acusam práticas de 
emprego  de  ameaça  ou  violência;  práticas  de  abuso  de  criança  e 
adolescente, idosos e incapazes”. (eDOC 1, p. 12)

Analisando  todo  o  conjunto  dos  autos,  verifica-se  que  o  acórdão 
recorrido não contrariou a jurisprudência desta Corte, que, não obstante tenha 
assentado que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que 
restrinja  a  participação  de  candidato  pelo  simples  fato  de  responder  a 
inquérito  ou  ação  penal,  entendeu que  a  lei  pode  instituir  requisitos  mais 
rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições 
envolvidas. Confira-se: 

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  REPERCUSSÃO  GERAL. 
IDONEIDADE  MORAL  DE  CANDIDATOS  EM  CONCURSOS  PÚBLICOS. 

INQUÉRITOS  POLICIAIS  OU  PROCESSOS  PENAIS  EM  CURSO. 
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA.  1.  Como  regra  geral,  a  simples  existência  de 
inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de 
candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por 
órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a 
natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente 
pretendido,  a  ser  demonstrada  de  forma  motivada  por  decisão  da 
autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos 
para  determinados  cargos,  em  razão  da  relevância  das  atribuições 
envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, 
das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 
144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples 
processo  em  andamento,  salvo  situações  excepcionalíssimas  e  de 
indiscutível  gravidade.  3.  Por  se  tratar  de  mudança  de  jurisprudência,  a 
orientação  ora  firmada não  se aplica  a  certames  já  realizados  e  que  não 
tenham sido  objeto  de impugnação até a data  do presente  julgamento.  4. 
Recurso  extraordinário  desprovido,  com  a  fixação  da  seguinte  tese  de 
julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é 
legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação 
de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE-
RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020, grifo 
nosso)

Registro, em complemento, que existem situações excepcionais em 
que as circunstâncias fáticas se impõem, antes mesmo do reconhecimento 
formal da culpa, inviabilizando a participação do candidato a certame público.

Imagine-se,  por  exemplo,  a  situação  do  candidato  que  esteja 
envolvido  em  quantidade  relevante  de  inquéritos  por  prática  de  crime  de 
pedofilia e que pretende se candidatar a professor de ensino fundamental. Ou 
mesmo o caso dos autos,  em que o recorrente pretende ocupar cargo de 
Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  mas  recaem  sobre  ele  inúmeras 
investigações  policiais  e  processos  criminais,  incluindo  procedimentos  que 
apuram suposta prática de lesão corporal dolosa contra adolescente. 

Portanto, penso que a tese firmada no Tema 22 nos conduz a um 
raciocínio geral que impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração 
de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio 
da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 
Contudo,  conforme  previsto  expressamente  na  ementa  do  acórdão 
paradigma,  esse  entendimento  não  impede  o  julgador  de  apreciar  as 
circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens 
jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco, como, no 
caso,  a  proteção  integral  de  adolescentes  e  jovens  em  cumprimento  de 
medida socioeducativa. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §2º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.148 (702)
ORIGEM : 08007055420194058202 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : E.B.S.H.E.
ADV.(A/S) : JUCIE FERREIRA DE MEDEIROS (18543-B/CE, 28596-

A/PB)
RECDO.(A/S) : L.A.L.
ADV.(A/S) : JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA (35433/CE)

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão 
assim ementado:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  DO  EDITAL.  DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATOS 
MELHOR CLASSIFICADOS. PASSANDO A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS 
DO EDITAL.  DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.  REMESSA OFICIAL E 
APELAÇÃO IMPROVIDAS. 

1. Remessa Oficial  e Apelação interposta contra sentença que, em 
Mandado  de  Segurança,  concedeu  a  segurança  para  determinar  que  a 
EBSERH  nomeie  a  impetrante  para  o  emprego  público  de  Médico 
Ginecologista e Obstetra, relativo ao Concurso Público nº 02/2016 - EBSERH/
HUJB - UFCG. 

2. De acordo com a Lei nº 12.550/11, a EBSERH é empresa pública 
unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 
vinculada ao Ministério da Educação (art. 1º). As empresas públicas, ainda 
que  prestadoras  de  serviço  público,  não  estão  incluídas  no  conceito  de 
Fazenda Pública, não estando abrangidas, portanto, pela isenção prevista no 
art. 4º da Lei  nº 9.289/96 e no parágrafo 1º do art. 1.007 do CPC/2015. A 
EBSERH ´é pessoa jurídica de direito privado, não existindo lei federal que a 
isente do pagamento, tampouco se insere no conceito de Fazenda Pública do 
parágrafo 1º do art. 1.007, do Código de Processo Civil´ (EDcl no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.654.254 - AL, Min. LAURITA VAZ, 22/06/2017). No mesmo 
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sentido: AgInt no REsp 1700609/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018. Indefiro o pedido da 
EBSERH de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 

2. O cerne da questão consiste em analisar o direito da Apelada à 
nomeação para o cargo de Médico - Ginecologia Obstetrícia, regido por meio 
do Edital nº 02/2016 - EBSERH/HUJB - UFCG. 

3.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  837.311/PI 
(Tema 784) sob o regime de repercussão geral,  que há direito  subjetivo à 
nomeação dos aprovados em concurso público nas seguintes hipóteses: (a) 
quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 
598.099); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da 
ordem  de  classificação  (Súmula  15  do  STF);  (c)  quando  surgirem  novas 
vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e 
ocorrer  a  preterição  de  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de  forma 
arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

4. Entendeu o STF que o direito subjetivo à nomeação de candidato 
aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público 
se estende a quem, embora aprovado fora do número de vagas previstas no 
edital,  passe  a  figurar  entre  as  vagas  em  decorrência  da  desistência  de 
candidatos classificados em colocação superior (ARE 675202 AgR, Relator(a): 
Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda Turma,  julgado  em 06/08/2013, 
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-164  DIVULG  21-08-2013  PUBLIC 
22-08-2013). 

5. No caso dos autos, o Edital n° 02 EBSERH - ÁREA MÉDICA ao 
disciplinar o concurso em que a Apelada foi aprovada previu vinte vagas para 
o cargo de Médico - Ginecologia Obstetrícia. A Apelada foi aprovada para o 
referido  cargo,  tendo  sido  classificado  na  30ª  posição,  portanto,  fora  do 
número de vagas. 

6.  No  decorrer  da  validade  do  concurso,  foram  convocados  os 
candidatos classificados até à 28ª (vigésima oitava) posição para o cargo de 
ginecologistas, sendo providos apenas 17 (dezessete) cargos, em razão tendo 
em razão da convocação frustrada de alguns candidatos e da desistência de 
outros 

7. A apelada passou a figurar dentro do número de vagas do edital 
(vinte),  configurando  o  direito  adquirido  à  nomeação  da  candidata.  8. 
Remessa  Oficial  e  Apelação  improvidas.  Condenação  de  condenar  em 
honorários recursais por se tratar de processo de mandado de segurança”. 
(págs. 3 e 4 do documento eletrônico 9).

Neste RE, fundamentado no art. 102, III,  a, da Constituição Federal, 
alega-se, em suma, ofensa ao art. 173, § 2°, da mesma Carta. 

Bem examinados  os  autos,  observo  que  a  pretensão  não  merece 
acolhida. 

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que 
o art. 173, § 2° da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas 
prestadoras  de  serviços  públicos.  Na  mesma  linha,  por  oportuno,  cito  os 
seguintes precedentes: 

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito 
processual  civil.  Empresa  pública.  Prerrogativas  processuais  da  fazenda 
pública. Inexistência. Análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. 
Impossibilidade. Precedentes. 

1.  A  jurisprudência  da  Corte  é  firme  no  sentido  de  que  as 
prerrogativas  processuais  da  fazenda  pública  não  são  extensíveis  às 
empresas públicas ou às sociedades de economia mista. 

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das 
provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das 
Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 

3. Agravo regimental não provido.” (ARE 700.429 AgR/SC, Rel. Min. 
Dias Toffoli)

“ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
–  CONAB.  EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS.  EXTENSÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DA  FAZENDA  PÚBLICA. 
ISENÇÃO  DE  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  PRAZO  EM  DOBRO  PARA 
RECORRER.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  ANÁLISE  DE 
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO 
ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 

I  –  Ainda  que  a  matéria  constitucional  suscitada  houvesse  sido 
prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do 
art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação 
de  ofensa  reflexa  ao  texto  constitucional,  por  demandar  a  análise  de 
legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso 
extraordinário. 

II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 
2º,  da  Constituição  não  se  aplica  às  empresas  públicas  prestadoras  de 
serviços  públicos.  Dessa  afirmação,  porém,  não  se  pode  inferir  que  a 
Constituição  tenha  garantido  a  estas  entidades  a  isenção  de  custas 
processuais  ou  o  privilégio  do  prazo  em  dobro  para  a  interposição  de 
recursos. 

III  -  Observa-se  que,  com  a  negativa  de  provimento  ao  recurso 
especial  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tornaram-se  definitivos  os 
fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 
283 do STF). 

IV - Agravo regimental  improvido.” (RE 596.729 AgR/SC, de minha 
relatoria. 

Outrossim, o Tribunal  a quo, ao analisar a legislação ordinária (Lei 

Federal 9.289/1996), entendeu que a recorrente não foi contemplada com as 
prerrogativas  pleiteadas.  A  questão  controvertida,  portanto,  cingiu-se  ao 
âmbito  infraconstitucional,  motivo  pelo  qual  a  afronta  à  Constituição,  se 
ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o exame do apelo extremo. 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.315 (703)
ORIGEM : 12822681520198130000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ADV.(A/S) : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (54245/DF, 

60300A/GO, 102533/MG)
RECDO.(A/S) : CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA
ADV.(A/S) : DIOGENES ALVES DE SENE (122867/MG)

DESPACHO: Abra-se  vista  à  Procuradoria-Geral  da  República  para 
emissão  de  parecer,  na  forma do  art.  52,  XV,  do  RISTF,  no  prazo  de  15 
(quinze) dias.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.919 (704)
ORIGEM : 50429939720198130024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : CINTIA LIMA DE SOUZA PEREIRA
ADV.(A/S) : MARCOS ROBERTO DIAS (51858/GO, 87946/MG)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário  interposto em face de acórdão 

proferido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  assim 
ementado (Vol. 4, fl. 1):

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  ESTADO  DE 
MINAS  GERAIS.  SERVIDOR  PÚBLICO.  PRORROGAÇÃO  DE 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO 
PERMANENTE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA. 
DESVIRTUAMENTO. APARENTE CHOQUE ENTRE AS TESES JURÍDICAS 
DEFINIDAS  NOS  RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  N.  765.320  E  Nº 
1.066.677.  ADOÇÃO  DO  PRECEDENTE  QUE  AFIRMA  OS  DIREITOS 
SOCIAIS  DO  SERVIDOR  CONTRATADO  IRREGULARMENTE  (DÉCIMO 
TERCEIRO, FÉRIAS E ADICIONAL). PREVALÊNCIA DO RE Nº 1.065.677. 

- Não há cerceamento de defesa quando eventual não produção de 
provas de exercício de horas extras e condições de local  de trabalho não 
influenciam no julgamento da demanda.

- A tese jurídica que advém de um precedente formado a partir de 
julgamento  em  repercussão  geral  pela  Suprema  Corte  não  pode  ser 
contraditória com outro precedente de igual origem.

-  Malgrado  a  Suprema  Corte,  ao  julgar  o  RE  n.  705.140,  tenha 
decidido que a prorrogação sucessiva da contratação temporária para ocupar 
função permanente é nula, razão pela qual é devido ao servidor somente a 
remuneração contratada e os depósitos de FGTS, e que esta razão de decidir 
tenha sido replicada no RE n. 765.320, recentemente, no julgamento do RE 
1.066.677  orientação  diversa  foi  exarada,  modificando  significativamente  a 
tese a ser seguida. 

- No julgamento do mais recente RE Nº 1.066.677, sob o regime da 
repercussão  geral,  o  STF  se  posicionou  da  seguinte  forma:  “Servidores 
temporários  não fazem jus  a  décimo terceiro  salário  e  férias  remuneradas 
acrescidas  do  terço  constitucional,  salvo  (I)  expressa  previsão  legal  e/ou 
contratual  em  sentido  contrário,  ou  (II)  comprovado  desvirtuamento  da 
contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e 
reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (Tema 551). 

-  Hipótese na qual o vínculo da parte autora se estendeu por oito 
anos  e  mostrou-se  inválido,  razão  pela  qual,  desvirtuada  a  contratação 
temporária, não faz jus ao FGTS, mas somente ao décimo terceiro, férias e 
terço constitucional .

No Recurso Extraordinário  (Vol.  6),  interposto com amparo no art. 
102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CINTIA LIMA DE SOUZA PEREIRA 
aponta violação ao artigo 37, IX, e § 2º, da CF/1988 e à jurisprudência desta 
CORTE.

Sustenta,  em  síntese,  que  foi  contratada  temporariamente  pela 
Administração Pública, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/1988. 
Assim, sendo nulo o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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Em  contrarrazões,  o  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  alega, 
preliminarmente, a aplicação ao caso das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. No 
mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 4).

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMG afastou, 
inicialmente,  a  aplicação  ao  caso  do Tema 551 (RE 1.066.677-RG),  “pois, 
conforme  esclarecido  pelo  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  este  paradigma 
cuida ‘da possibilidade de extensão dos direitos previstos no § 3º do art. 39 da 
Constituição  Federal  aos  servidores  contratados  temporariamente’  (RE  nº 
1.066.677/MG,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Relator  para  o  acórdão:  Min. 
Alexandre de Moraes, DJe de 01/07/2020, pág. 13 do inteiro teor do acórdão), 
sendo que o FGTS não encontra previsão naquele dispositivo” (Vol. 8, fl. 2). 

Aduziu que, embora a Turma Julgadora tenha reconhecido a nulidade 
da contratação em tela, afastou o direito da parte ao FGTS. Desse modo, 
decidiu  não  devolver  os  autos  ao  Órgão  Julgador  para  eventual  juízo  de 
retratação ao Tema 916/STF. 

À  consideração  de  que  a  jurisprudência  desta  CORTE favorece  a 
pretensão recursal, admitiu o RE (Vol. 8).

É o relatório. Decido. 
Cuida-se  de  matéria  eminentemente  constitucional,  devidamente 

prequestionada  na  instância  de  origem.  Presentes  todos  os  pressupostos 
recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 

Assiste razão à recorrente.
Trata-se de demanda  por meio da qual a parte autora, entre outros 

pedidos,  requer  a  declaração  de  nulidade  do  contrato  e  dos  aditivos 
contratuais estabelecidos estre as partes, bem como o pagamento do FGTS.

O  Juízo  singular  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para 
declarar  a  nulidade  dos  contratos  administrativos  celebrados  a  partir  da 
primeira prorrogação e condenar o Estado de Minas Gerais a pagar à autora o 
valores  relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Vejam-
se os seguintes trechos da sentença, na parte que interessa  (Vol. 2, fl. 5):

“Consoante os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a parte 
autora foi contratada sob a justificativa de “caráter emergencial e temporário” 
para  prestar  serviço  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário,  conforme 
autorizam as Leis Estaduais n. 10.254/1990 e 18.185/2009, que possuem a 
seguinte redação: 

(…)
No  presente  caso,  resta  provada  a  contratação  da  autora  para 

exercer atribuições afetas a cargo público nos períodos de 2010 a 2018 (Id. 
64572689), o que evidencia a ausência dos pressupostos constitucionais da 
contratação de servidor temporário, ensejando sua nulidade, nos termos do 
artigo 37, § 2 da Constituição da República de 1988. 

(…)
Conquanto patentes as irregularidades, não é possível  reconhecer, 

por outro lado, o vínculo jurídico existente entre as partes como “celetista”, 
ante a nulidade dos sucessivos contratos, dos quais não se produzem, em 
regra, qualquer efeito legal. 

Desse modo, não há aplicação das normas de regime trabalhista de 
emprego público, para o qual, aliás, exige-se também investidura mediante 
aprovação em concurso público, não sendo essa a hipótese dos autos. 

(…)
Tem-se,  portanto,  que os contratos renovados sucessivamente são 

nulos e, por esta razão, não produziram nenhum efeito legal,  ou seja, não 
foram capazes de gerar qualquer vínculo de caráter jurídico-administrativo. 

Ausente  qualquer  vínculo  administrativo  ou  estatutário  entre  as 
partes,  em razão  da  nulidade  da  contratação,  o  requerente  não  pode  ser 
considerado servidor público e, por isso, não se lhes aplicam os ditames do § 
3º, do artigo 39, da Constituição Federal, ou de qualquer legislação que se 
refira a servidores e/ou empregados públicos. 

(…)
Superada a discussão quanto ao alcance da interpretação a ser dada 

sobre  o  tema,  importante  destacar  que  o  acórdão  que  instaurou  o  novo 
entendimento da Suprema Corte fez ressalva apenas ao direito da parte em 
receber  os  salários  referentes  aos  períodos  trabalhados  e  ao  direito  de 
levantamento dos valores depositados a título de FGTS. 

Mais recentemente, nossa Corte Constitucional voltou a se manifestar 
sobre o tema em novo julgamento de recurso submetido à repercussão geral, 
no  qual  adotou  o  entendimento  de  que  o  FGTS também  seria  devido  na 
hipótese de  ser  declarada nula  a contratação temporária  de servidor  para 
desempenhar as funções de cargo público, no bojo do RE n. 765.320/MG, in 
verbis: 

(…)
Assim, em consonância ao que entendeu a Suprema Corte, a clara e 

expressa norma constitucional deve vincular tanto a Administração, quanto a 
parte contratada, de modo que prejuízos advindos dessas contratações não 
constituem  dano  juridicamente  indenizável.  As  únicas  verbas  devidas  ao 
contratado  são  os  salários  e  o  levantamento  dos  depósitos  fundiários 
realizados. 

Assim, nulo o contrato, deve ser reconhecido apenas o direito aos 
valores de salário referentes ao período trabalhado e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS.

(…)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação e por tudo mais que 

dos  autos  consta,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos 
iniciais para declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados a 

partir da primeira prorrogação. 
Ainda, condeno o réu,  Estado de Minas Gerais,  a  pagar à autora, 

Cíntia Lima de Souza Pereira, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.”  

Por sua vez, o Tribunal de origem, em que pese tenha reconhecido a 
nulidade  do  contrato,  afastou  o direito  da  autora  de  perceber o  Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vejam-se os fundamentos do acórdão 
recorrido (Vol. 4, fl. 15):

“(...) a contratação da parte autora ocorreu de forma sucessiva e sem 
qualquer intervalo entre julho de 2007 e janeiro de 2018, perdurando, ao todo, 
por  mais  de  dez anos,  razão  pela qual  entendo que restou  configurada  a 
unicidade da contratação durante  todo  esse período.  Sim,  porque  o prazo 
máximo desta espécie de vínculo é de 3 anos, permitida a prorrogação por 
mais 2 anos. 

Assim, não há dúvida quanto à ilegalidade do vínculo de caráter 
administrativo  havido  entre  as  partes, razão  pela  qual,  aplicando-se  a 
razão de decidir  do RE 1.066.677 seriam eventualmente devidas verbas e 
benefícios dos servidores públicos, como férias, décimo terceiro e adicionais 
(II). Neste particular:  

"Servidores temporários  não fazem jus  a décimo terceiro  salário  e 
férias  remuneradas  acrescidas  do  terço  constitucional,  salvo  (I)  expressa 
previsão  legal  e/ou  contratual  em  sentido  contrário,  ou  (II)  comprovado 
desvirtuamento  da  contratação  temporária  pela  Administração  Pública,  em 
razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 

Entretanto, analisando-se as particularidades da demanda, observa-
se que – além do FGTS – a parte autora requereu somente o pagamento de 
adicional de periculosidade e das horas extras. 

Conforme exposto linhas acima, o FGTS é indevido, devendo tal 
pedido ser julgado improcedente porquanto as únicas verbas devidas 
são o décimo terceiro, férias e seu adicional. 

(…)
A  nulidade  dos  sucessivos  contratos  administrativos  torna 

inexigível  qualquer  outra  espécie  de  direito  à  parte  contratada –  que 
também foi beneficiada pela contratação indevida feita pelo poder público –, 
salvo a contraprestação e as verbas acima mencionadas.”

O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 
765.320-RG (Tema  916),  de  relatoria  do  saudoso  Min.  TEORI  ZAVASCKI, 
julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:

 “A  contratação  por  tempo  determinado  para  atendimento  de 
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público  realizada  em 
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal  
não  gera  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em  relação  aos  servidores 
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao  
período  trabalhado  e,  nos  termos  do  art.  19-A  da  Lei  8.036/1990,  ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de  
Serviço - FGTS.

O acórdão ficou assim ementado:
“Ementa:  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 
ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 
DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE  31/10/2014,  TEMA  612).  DESCUMPRIMENTO. 
EFEITOS  JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS 
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-
A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS 
NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 
Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a  contratação  por  tempo 
determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de  excepcional 
interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, 
IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em 
relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS.

2.  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial  provimento,  com  o 
reconhecimento  da  repercussão  geral  do  tema  e  a  reafirmação  da 
jurisprudência sobre a matéria”.

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal  Federal,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.

Publique-se. 
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.360.013 (705)
ORIGEM : 04050051319998260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
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PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : ANTONIO SERGIO FERNANDES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCELO CERTAIN TOLEDO (158313/SP)
LIT.PAS. : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

METRÔ
ADV.(A/S) : GERALDA EGLEIA NUNES RABELO (130371/SP)

DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário  interposto em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado 
(Vol. 16, fl. 2):

“Apelação Cível. Ação Civil Pública. 
Pleito  voltado  ao  ressarcimento  de  prejuízos  financeiros 

supostamente causados à Companhia do Metropolitano de São Paulo pela 
respectiva diretoria, em razão da celebração de termos aditivos a contrato de 
fornecimento de refeições de agosto de 1989, determinando a paridade com 
valores ajustados em contrato com outro fornecedor e o ressarcimento das 
diferenças daí decorrentes em relação a período pretérito.

Agravos retidos dos réus não reiterados — Artigo 543, II parágrafo 1°, 
do Código de Processo Civil — Recursos não conhecidos. 

Prescrição da ação civil pública voltada ao ressarcimento de dano ao 
erário possível, consoante adequada exegese do artigo 37, 5º, da Constituição 
Federal  — Incidência, por analogia legis, das regras atinentes à prescrição 
aplicáveis à Ação Popular, ante o silêncio da Lei n° 7.347/85 sobre o tema — 
Prescrição evidente da ação ajuizada, contado da data do término do prazo do 
último dos aditivos que se pretende ver anulados - Prevalência do instituto 
extintivo do direito de ação — Prejudicial de mérito reconhecida de ofício para 
julgar o processo extinto, nos moldes do artigo 269, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, combinado com o artigo 219, parágrafo 5º do mesmo codex. 

Não se conhece dos agravos retidos dos réus e julga-se extinto o 
processo. Prejudicados o recurso voluntário do Estado e a remessa oficial”.

No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 
102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o 
acórdão recorrido,  ao decretar  a  prescrição da Ação Civil  Pública ajuizada 
para o ressarcimento ao erário, conferiu interpretação equivocada ao artigo 
37, § 5º, da CF/1988.

Inicialmente, os autos foram sobrestados,  até  pronunciamento final 
pelo STF no RE 852.475/SP, Tema 897 (Vol. 19, fl. 62).

Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Presidência do 
TJSP encaminhou os autos à Câmara Julgadora para eventual  adequação ao 
Tema (Vol. 19, fl. 92).

Em  juízo  negativo  de  retratação,  a  Câmara  Julgadora  manteve  o 
acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Vol. 19, fl. 107):

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  Devolução  dos  autos  pela  Presidência  do 
Direito Público para adequação ou manutenção do julgado, de acordo com o 
decidido pelo C. STF no julgamento do RE N° 852.4751SP (Tema N° 897), 
nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Imprescritibilidade 
do ressarcimento apenas quando decorrente de ato doloso de improbidade. 
Tema  que  não  se  aplica  à  espécie.  Decisão  proferida  por  esta  Turma 
Julgadora que não conflita com o posicionamento adotado pelo STF no Tema 
897.  Devolução  dos  autos  para  a  E.  Min  Presidência.  Manutenção  do 
Acórdão.” 

Na sequência, o RE foi admitido, e os autos remetidos ao STF (Vol. 
20).

É o relatório. Decido. 
Cuida-se,  na  origem,  de  Ação  Civil  Pública  ajuizada  pelo 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  contra  ANTÔNIO 
SÉRGIO  FERNANDES,  WALDEMAR  FERNANDES  NEVES,  WELSON 
GONÇALVES  BARBOSA,  CELSO  GIOSA,  PEDRO  CUYUMJIAM  e 
OSWALDO  MARQUES  CERA,  então  diretores  da  Companhia  do 
Metropolitano de São Paulo - METRÔ, postulando o ressarcimento de danos 
causados  ao  erário  no  valor  R$  360.221,66  (trezentos  e  sessenta  mil, 
duzentos e vinte  e  um reais,  e  sessenta e seis  centavos),  decorrentes da 
celebração de aditivos ao contrato de fornecimento de refeições celebrado 
com a empresa Nutribis Fornecedora de Refeições Ltda.

O Juízo singular julgou extinta, sem julgamento do mérito, a ação em 
face de OSWALDO MARQUES CERA, por ilegitimidade de parte. Quanto aos 
demais  réus,  o  pedido foi  julgado improcedente ao fundamento de que “o 
Metrô  não  sofreu  prejuízos  com  os  aditivos  contratuais  firmados  com  a 
empresa  Nutribis”,  destacando,  ainda,  a  impossibilidade  de  aplicação 
retroativa  da  Lei  8.429/1992,  tendo  em  vista  que  os  fatos  em  questão 
ocorreram em 1989/1990. Vejam-se os seguintes trechos da sentença (Vol. 
12, fl. 5):

“O primeiro ponto a ser observado é o pedido,  exprimido na peça 
exordial, que consiste em que os réus sejam condenados a repor o patrimônio 
subtraído  do  Erário,  em  razão  dos  prejuízos  causados  pelos  aditivos 
contratuais.  Neste  ponto,  vale  frisar  que  o  autor  requereu  apenas  a 
condenação,  não  levando  em  consideração  eventual  ou  improbidade  ou 
violação  do  princípio  da  moralidade  administrativa,  uma vez que  a  Lei  de 
Improbidade Administrativa entrou em vigor apenas em 1992, pouco antes dos 
aditivos contratuais, ora impugnados.

Nessa esteira de raciocínio, o ressarcimento dos cofres públicos está, 
necessariamente,  relacionado à existência  de prejuízo,  de dano financeiro. 
Pelo o que se extrai da perícia, a mudança da fórmula de reajuste contratual - 

que de início até beneficiou a empresa contratada - acabou gerando economia 
para o Metrô, ao final.

[…]
Pelo laudo, é evidente que, de uma forma até inusitada para o 

caso, o Metrô não sofreu prejuízos com os aditivos contratuais firmados 
com a  empresa  Nutribis.  Nestes  termos,  não  havendo  prejuízo  a  ser 
recomposto ao Erário, não há como se cogitar da condenação dos réus 
no ressarcimento de um prejuízo que não existiu.

Por  fim,  vale  consignar  que  os  fatos  em  questão  ocorreram  em 
1989/1990,  sendo  certo  que  são  anteriores  à  Lei  de  Improbidade 
Administrativa (Lei n° 8429, de 2 de junho de 1992). Portanto, impossível a 
sua aplicação aos fatos tratados nos autos, porquanto o ordenamento jurídico 
veda, via de regra, a retroação da lei no tempo.” (Vol. 12).

O Tribunal de origem, por sua vez, reconheceu de ofício a prescrição 
das pretensões deduzidas e extinguiu o processo com resolução do mérito 
aos seguintes argumentos (Vol. 16, fl. 5):

“O  pleito  deduzido  na  presente  ação  civil,  voltado  está, 
exclusivamente, a declaração de nulidade de contratação e a ressarcimento 
dos cofres públicos,  escorado na própria  legislação que rege a espécie e, 
concomitantemente, na legislação ordinária civil pertinente a responsabilidade 
pela indenização por danos decorrentes da prática de ato ilícito (artigos 186 e 
927 do Código Civil). 

Cumpre, destarte, quanto ao tema da prescrição da ação civil pública 
voltada exclusivamente ao ressarcimento de danos experimentados por cofres 
públicos, esclarecer que a ressalva contida no parágrafo 5° do artigo 37 da 
Constituição Federal: "A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos  
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao  
erário,  ressalvadas  as  respectivas  ações  de  ressarcimento”,  não  confere 
imprescritibilidade às ações de ressarcimento de danos ao erário público, mas 
tão-somente admite que lei cumpra o preceito constitucional, assinando prazo 
de  prescrição  específico  para  os  tipos  nela  definidos,  marcando  tempo 
razoável  de conduta  positiva de reprimenda,  não  havendo nenhum motivo 
lógico para entender que ali se asseverou taxativamente a impossibilidade de 
que  ações  como  a  presente  sejam  fulminadas  pela  prescrição,  vez  que, 
quando a Constituição se reporta a exceção à regra de prescritibilidade das 
ações,  instituindo  imprescritibilidade,  o  faz  de  forma explícita  e  específica, 
como nos casos de racismo e de ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (artigo 5°, incisos XLII e 
XLIV). 

[…]
Entrementes, a Lei da Ação Civil Pública (Lei n°. 7.347/85), nenhuma 

referência faz quanto ao instituto da prescrição, azo pelo qual, na esteira do 
entendimento suso alinhavado, se revela de absoluta pertinência observar o 
que dispõe sobre o tema a legislação infraconstitucional  atinente situações 
análogas,  como a que regula a ação popular  (Lei  nº  4.717/65),  a  que diz 
respeito  à  responsabilização  pela  prática  de  atos  de  improbidade 
administrativa (Lei n° 8.429/92) e aquela aplicável na hipótese de indenização 
dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de 
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (Lei no 
9.494/97), todas estabelecendo prazo prescricional de 5 anos, revelando-se, 
na espécie,  dada a maior  similaridade de escopo da ação civil  pública de 
ressarcimento de danos ao erário e a ação popular, adequada a adoção por 
analogia  dos  critérios  temporais  relativos  à  prescrição  contidos  na  Lei  no 
4.717/65, inclusive no que tange à fixação do  dies a quo da contagem do 
lustro  prescricional  da  data  da  prática  do  ato  apontado  como  lesivo  ao 
patrimônio público.

[...]
In casu, consoante narra a petição inicial e atesta a documentação 

acostada aos autos, o contrato em questão foi celebrado em 10 de agosto de 
1989 e aditado várias vezes, sendo que, na última delas, foi  prorrogada a 
validade do contrato até 31 de dezembro de 1991 (fl. 102/113, e 129/192), ao 
passo que, a presente ação civil,  foi ajuizada somente em março de 1999, 
muito após o decurso do lustro prescricional, de tal sorte que, por força do 
reconhecimento ex officio da prescrição das pretensões deduzidas, de rigor a 
extinção do  processo  com resolução  de mérito,  na  forma do  disposto  nos 
artigos 269, inciso IV,  in fine, e 219, parágrafo 5% do Código de Processo 
Civil.”

Conforme  se  nota,  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  foi  citada 
apenas  como  reforço  de  argumentação,  para  a  aplicação  do  prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos para o ressarcimento ao erário decorrente de 
ilícito civil, de modo semelhante ao que consta na Lei 4.717/1965 (Lei da Ação 
Popular).

Dessa  forma,  não  se  tratando  o  caso  concreto  de  ato  doloso  de 
improbidade administrativa, afasta-se a tese de imprescritibilidade  firmada no 
RE 852.475-RG, Tema 897 da repercussão geral,  no sentido de que “são 
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática  de 
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Esse entendimento, inclusive, foi observado pelo Tribunal de origem, 
em juízo de retratação negativo ao referido precedente. Nesse sentido (Vol. 
19, fl. 108):

“Conforme se verifica nos autos, o Supremo Tribunal Federal, a partir 
do julgamento do mérito do RE n° 852.475/SP Tema n° 897, fixou a seguinte 
tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na  
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 
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Também em regime de repercussão geral, fixou-se no RE n° 669.069/
MG o tema no 666, nos seguintes termos: "É prescritivel a ação de reparação 
de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" 

Permanece  nesta  presente  ação  civil  pública  apenas  o  pedido  de 
ressarcimento ao erário  decorrente de aditivos contratuais  realizados pelos 
réus. Ocorre que, como bem delineado no voto do Relator da Apelação, Dês. 
Ricardo Anafe, o qual foi acolhido por esta C. 13ª Câmara, a petição inicial, 
embora  contenha  expressa  alusão  aos  princípios  que  regem  a  atividade 
administrativa pública e à própria Lei de Improbidade, não traz, no pedido, 
qualquer referência às penalidades previstas no artigo 12, da Lei n° 8.429/92, 
no que se refere ao pleito deduzido na presente ação civil. 

Ademais,  não  se  aventou,  na  sentença,  a  comprovação  da 
prática  de  ato  doloso  pelos  réus,  tipificado  na  Lei  de  Improbidade 
Administrativa. Portanto, não se aplica ao caso o Tema de Repercussão 
Geral n° 897, que ensejou o retorno dos autos.“

Quanto ao mais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos 
autos do RE 669.069-RG, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, 
julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 666), fixou tese no sentido de 
que  “é  prescritível  a  ação  de  reparação  de  danos  à  Fazenda  Pública  
decorrente de ilícito civil.”

O acórdão ficou assim ementado:
“Ementa:  CONSTITUCIONAL  E  CIVIL.  RESSARCIMENTO  AO 

ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, 
DA CONSTITUIÇÃO. 

1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrente de ilícito civil.

2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
No caso concreto, conforme consta do acórdão recorrido, “o contrato 

em questão foi celebrado em 10 de agosto de 1989 e aditado várias vezes,  
sendo que, na última delas, foi prorrogada a validade do contrato até 31 de 
dezembro de 1991 (fl. 102/113, e 129/192), ao passo que, a presente ação 
civil, foi ajuizada somente em março de 1999, muito após o decurso do lustro 
prescricional” (Vol. 16, fl. 9).

Sobre a mesma questão, assim me pronunciei no voto proferido no 
RE  852.475-RG  (Tema  897,  Relator  Ministro  ALEXANDRE  DE  MORAES, 
Redator  do  acordão  Ministro  EDSON  FACHIN,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
25/3/2019):

“Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  ação  de 
improbidade  administrativa  em  que  se  pleiteia  a  aplicação,  aos  réus,  das 
sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa), inclusive de ressarcimento de danos. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao 
recurso de apelação, reformando em parte sentença que julgara parcialmente 
procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência de prescrição quanto aos 
réus ex servidores públicos, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 415, 
doc. 4): 

Ação  Civil  Pública  Licitação  Alienação  de  bens  móveis  Avaliação 
abaixo do preço de mercado A Lei  Federal  n.  8.112/90 dispõe que a ação 
disciplinar  prescreve  em 5 (cinco)  anos  quanto  às  infrações  puníveis  com 
demissão (inciso I), sendo que o prazo prescricional começa a correr da data 
em que o fato se tornou conhecido (§ 1º) Fatos ocorridos em 26.04.1995 e 
21.11.95  Ação  interposta  em  03.07.2001  Ocorrência  da  prescrição  Ação 
julgada extinta em relação aos ex-servidores. Recurso provido. 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
No  recurso  extraordinário,  a  parte  recorrente  sustenta, 

preliminarmente,  a  existência  de  repercussão  geral  da  matéria,  conforme 
estabelece o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, porque a possibilidade de que 
ocorra a prescrição da ação visando à recomposição do dano fará com que 
determinados  atos  fiquem  impunes  e  que  o  Tesouro,  formado  com  a 
contribuição de cada um dos integrantes da sociedade, seja diminuído (eSTJ, 
fl. 444, doc. 5). 

Aponta ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, pois, “mesmo 
que se considerassem prescritas as penas previstas na Lei n. 8.429/92, esta 
prescrição não alcançaria a penalidade (…) de ressarcimento do erário” (e-
STJ, fl. 445, doc. 5). 

Assevera, ademais, que “é induvidoso que a disposição do art. 37, § 
5º,  contém  dois  comandos:  o  primeiro,  da  prescritibilidade  dos  ilícitos 
administrativos praticados por qualquer agente público, segundo dispuser a lei 
e  o  segundo,  o  da  imprescritibilidade  das  ações  de  ressarcimento,  não 
podendo a lei, obviamente, dispor em contrário” (e-STJ, fl. 445, doc. 5). 

Alega,  ainda,  que  ofende  os  princípios  federativo  e  da  autonomia 
municipal  a  aplicação,  a  ex-servidores  públicos  municipais,  do  prazo 
prescricional previsto na Lei 8.112/1990 para a pena de demissão. 

Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário para que seja 
reformado o acórdão recorrido,  “afastando-se  a extinção  do  processo pelo 
reconhecimento  da  prescrição  ou,  quando  menos,  o  afastamento  da 
declaração de prescrição da sanção do ressarcimento do dano” (e-STJ,  fl. 
452, doc. 5). 

Sem contrarrazões. 
Em  29/4/2016,  o  processo  foi  submetido  ao  exame  do  Plenário 

Virtual, propondo-se fosse reconhecida a repercussão geral do tema relativo à 
prescritibilidade  das  pretensões  de  ressarcimento  ao  erário  de  danos 
decorrentes de ato de improbidade administrativa. 

Em  14/6/2016,  o  saudoso  Min.  TEORI  ZAVASCKI  determinou  a 

suspensão  do  processamento  de  todas  as  demandas  em  tramitação  no 
território nacional que tratem da mesma questão (vol. 9 dos autos eletrônicos). 

Em parecer, o Procurador-Geral da República opinou pelo provimento 
parcial  do recurso extraordinário,  propondo a fixação da tese de que “São 
imprescritíveis as ações de ressarcimento do erário fundadas na prática de 
ato de improbidade administrativa, independentemente de prévia declaração 
do ato como ímprobo e do agente que o pratique, servidor público ou não” (fl. 
38, doc. 26). 

A União, manifestando-se na qualidade de amicus curiae, defendeu o 
provimento  do  recurso  extraordinário,  ao  argumento  de  que,  “havendo 
prejuízo  ao patrimônio público,  desde que este  seja  fruto  de  ato  ímprobo, 
deverá haver ressarcimento, sem que incida sobre essa pretensão qualquer 
prazo prescricional” (fl. 7, doc. 36). Sustentou, ainda, que “a mera descrição 
dos fatos, com indícios da prática de improbidade, é o necessário para que 
seja reconhecida a imprescritibilidade dessas ações, as quais também têm 
requisitos  distintos  da  ação  de  improbidade,  seja  quanto  ao  procedimento 
(não há defesa preliminar), seja quanto à flexibilização do ônus da prova” (fl. 
15, doc. 36). 

É o relatório. 
O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi 

uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 
da  Constituição  Federal,  verdadeiros  códigos  de  conduta  à  Administração 
Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto 
constitucional,  a  possibilidade  de  responsabilização  e  aplicação  de  graves 
sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da 
CF). 

A  Constituição  de  1988  privilegiou  o  combate  à  improbidade 
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do 
Estado,  pois,  como  já  salientava  Platão,  na  clássica  obra  REPÚBLICA,  a 
punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem 
fixar  uma regra  proibitiva  para  que  os servidores  públicos  não  se  deixem 
"induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 

O combate à corrupção,  à  ilegalidade  e à imoralidade  no  seio  do 
Poder  Público,  com  graves  reflexos  na  carência  de  recursos  para 
implementação  de  políticas  públicas  de  qualidade,  deve  ser  prioridade 
absoluta  no  âmbito  de  todos  os  órgãos  constitucionalmente 
institucionalizados. 

A corrupção  é  a  negativa  do  Estado  Constitucional,  que  tem  por 
missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios 
públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente 
prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de 
Direito  e  contamina  a  necessária  legitimidade  dos  detentores  de  cargos 
públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, como 
afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO (Manual do candidato às eleições): 

"fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas 
se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não  
apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem,  
e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As leis, III, XIV, 32)”. 

Essa  inovação  constitucional  de  1988,  em  permitir  tratamentos 
sancionatórios  diferenciados  entre  os  atos  ilícitos  em  geral e  os  atos  de 
improbidade  administrativa,  inclusive  com  a  normatização  em  parágrafos 
diversos,  decorreu  da  necessidade  de  se  punir  mais  severamente  a 
ilegalidade  qualificada,  ou  seja,  a  Constituição  comandou  ao  Congresso 
Nacional  a  edição  de  lei  que  não  punisse  a mera  ilegalidade,  mas sim a 
conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo 
aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática 
do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo 
descrédito e pela ineficiência. 

No  dizer  de  WALLACE  PAIVA MARTINS  JÚNIOR,  "a  Lei  federal  
8.429/92  instituiu  no  direito  brasileiro  um  autêntico  código  da  moralidade 
administrativa”  (Enriquecimento  ilícito  de  agentes  públicos.  Evolução 
patrimonial desproporcional a renda ou patrimônio. RT 755/94); e, como bem 
acentuado  por  MANOEL  GONÇALVES  FERREIRA  FILHO,  a  previsão 
constitucional de punição da improbidade administrativa reflete “a revolta do 
povo  brasileiro  contra  a  corrupção  nos  escalões  governamentais  e  
administrativos”. (Comentários à Constituição brasileira de 1988. 2. ed. São 
Paulo:  Saraiva,  1997. v.  l,  p.  253).  Como bem salienta IVES GANDRA DA 
SILVA MARTINS: 

"é  irresponsável  aquele  que  macula,  tisna,  fere,  atinge,  agride  a 
moralidade  pública,  sendo  ímprobo  administrador,  favorecendo  terceiros,  
praticando  a  concussão  ou  sendo  instrumento  de  corrupção''  (Aspectos 
procedimentais do instituto jurídico do impeachment e conformação da figura 
da improbidade administrativa. RT 685/286). 

A Constituição Federal, portanto, no campo civil, pretendeu punir mais 
severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções 
públicas  para  enriquecer  ou  causar  prejuízo  ao  erário,  desrespeitando  a 
legalidade e moralidade administrativas, mas, para tanto, exigiu a tipificação 
legal  das  condutas  denominadas  “atos  de  improbidade”  e  geradoras  das 
graves sanções previstas no § 4º do art. 37 e disciplinadas no art. 12 da Lei 
8.429/1992, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 

A lei definiu os atos de improbidade administrativa como aqueles que, 
possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta 
ou  indiretamente  os  princípios  constitucionais  e  legais  da  Administração 
Pública,  independentemente  de  importarem  enriquecimento  ilícito  ou  de 
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causarem prejuízo material ao erário (SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 337; SMANIO, 
Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos. São Paulo: Atlas, 1998. p. 
83; PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Márcio Fernando Elias; FAZZIO JR., 
Waldo. Improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 60 e ss.; 
MELLO, Cláudio Ari. Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei nº 
8.426/92.  Cadernos de Direito Constitucional  e Ciência Política,  São Paulo: 
RT, ano 3, n. 11, abr./jun. 1995, p. 49). 

A natureza civil  dos atos de improbidade administrativa é essencial 
para a análise da questão prescricional e decorre do comando constitucional, 
que é bastante claro ao consagrar a independência da responsabilidade civil 
por ato de improbidade administrativa e a possível  responsabilidade penal, 
derivadas da mesma conduta,  ao utilizar  a fórmula "sem prejuízo da ação 
penal cabível”. Nesse exato sentido, FÁBIO KONDER COMPARATO ensina 
que: 

"a própria Constituição distingue e separa a ação condenatória  do 
responsável  por  atos  de  improbidade  administrativa  às  sanções  por  ela 
expressas, da ação penal cabível,  é,  obviamente, porque aquela demanda 
não tem natureza penal” (Ação de improbidade: Lei 8.429/92. 

Esse é o mesmo entendimento de GIANPAOLO POGGIO SMANIO e 
de DAMÁSIO DE JESUS, ao afirmarem que: 

"as sanções previstas para os atos de improbidade administrativa são 
de  natureza  civil,  distintas  daquelas  de  natureza  penal.  Os  atos  de 
improbidade administrativa deverão ser analisados na esfera da ilicitude dos 
atos civis e não dos tipos penais” (Responsabilidade penal e administrativa de 
prefeitos municipais. Boletim IBCCrim, n. 54, maio 1997). 

Em que pese sua natureza civil, o ato de improbidade administrativa 
exige,  para  a sua consumação,  um desvio  de conduta do  agente público, 
devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, 
afaste-se  dos  padrões  éticos  e  morais  da  sociedade,  pretendendo  obter 
vantagens  materiais  indevidas  ou  gerar  prejuízos  ao  patrimônio  público, 
mesmo  que  não  obtenha  sucesso  em  suas  intenções.  Há,  portanto, 
necessidade de apontar os fatos e imputações de cada um dos réus, mesmo 
que não se exija a mesma rigidez de tipicidade do campo do Direito Penal, 
pois não há responsabilidade objetiva que possibilite as sanções da Lei de 
Improbidade Administrativa, devendo ser demonstrado o elemento subjetivo 
do  tipo,  ou  seja,  o  dolo,  e,  excepcionalmente,  em condutas  do  art.  10,  o 
elemento normativo culpa (STJ, 1ª  T.,  REsp 926.772/MA, Rel.  Min.  TEORI 
ZAVASCKI;  STJ, 2ª T.,  REsp 1.042.100/ES,  Rel.  Min.  MAURO CAMPBELL 
MARQUES). 

A  lei  adotou  a  posição  mais  ampla  possível  para  possibilitar  a 
responsabilização  geral  daqueles  que  pratiquem  atos  de  improbidade 
administrativa,  independentemente  de  sua  condição  de  pessoa  física  ou 
jurídica,  agente  público  ou  privado  (FIGUEIREDO,  Marcelo.  Probidade 
administrativa; comentários à Lei  8.429/92 e legislação complementar.  São 
Paulo:  Malheiros,  1995.  p.  27;  MATTOS  NETO,  Antonio  José  de. 
Responsabilidade civil por improbidade administrativa. RT 752/ 31). 

O servidor público será o autor do ato lesivo ao ordenamento jurídico, 
pois  as três  espécies de atos de improbidade previstas na Lei  8.429/1992 
(arts.  9°,  10  e  11)  exigem sua  conduta  (improbidade  própria);  enquanto  o 
particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar 
do  ato  de improbidade será o  partícipe (improbidade  imprópria).  Porém, a 
responsabilidade civil  por ato de improbidade administrativa sempre exige a 
plena comprovação da responsabilidade subjetiva. 

Nesse sentido, ao analisar a necessidade da presença do elemento 
subjetivo  (dolo)  para  a  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  o 
Ministro LUIZ FUX, então no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ensinou 
que: 

"a  exegese  das  regras  insertas  no  art.  11  da  Lei  8.429/92, 
considerada  a  gravidade  das  sanções  e  restrições  impostas  ao  agente 
público,  deve  ser  realizada  cum  granu  salis,  máxime  porque  uma 
interpretação ampliativa  poderá  acoimar de  ímprobas condutas  meramente 
irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do 
administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir 
além do que o legislador pretendeu. A má-fé, consoante cediço, é premissa do 
ato  ilegal  e  ímprobo  e  a  ilegalidade  só  adquire  o  status  de  improbidade, 
quando  a  conduta  antijurídica  fere  os  princípios  constitucionais  da 
Administração  Pública,  coadjuvados  pela  má-intenção  do  administrador. 
Destarte, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 
administrativa,  à  luz  da  natureza  sancionatória  da  Lei  de  Improbidade  
Administrativa,  o  que  afasta,  dentro  do  nosso  ordenamento  jurídico,  a  
Responsabilidade objetiva” (1ª TURMA – REsp 1.130.198/PR, Rel. Min. LUIZ 
FUX, DJe de 15/12/2010) 

No mesmo sentido: RESP 604.151/RS, Min. TEORI ZAVASCKI, DJ de 
8/6/2006; RESP 734.984/SP, 1ª T., Min. LUIZ FUX, DJ de 16/6/2008; RESP 
875.425/RJ,  Rel.  Min.  DENISE  ARRUDA,  DJ  de  11/2/2009;  RESP 
658.415/RS,  2ª  T.,  Rel.  Min.  ELIANA CALMON,  DJ  de  3/8/2006;  RESP 
626.034/RS, 2ª T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 5/6/2006; 
AgRg  no  RESP  479.812/SP,  2°  T.,  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe  de 
14/8/2007;  1ª  T.,  AgRg  no  RESP  1.122.474/PR,  Rel.  Min.  ARNALDO 
ESTEVES LIMA, DJe de 2/2/2011. 

Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em 
que o Ministério Público ou qualquer outro dos colegitimados, pretendendo o 
ressarcimento ao erário decorrente da prática de ato de improbidade, aponte 

genericamente  condutas  de  agente  público  sem  o  necessário  elemento 
subjetivo  do  tipo  e  sem  qualquer  indicação  que  mostrasse  a  intenção  de 
praticar  ato  de  corrupção,  caracterizando  a  acusação  tão  somente 
responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função 
pública,  pois,  como  ressaltado  pelo  saudoso  Ministro  TEORI  ZAVASCKI, 
quando no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

"não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é 
ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo  elemento  subjetivo  da  conduta  do 
agente. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra 
natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade” (RESP 827.455/SP, 
Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI). 

A análise da imputação deve sempre demonstrar a existência clara e 
flagrante do elemento subjetivo do tipo, não restando qualquer dúvida sobre a 
prática de ilegalidade qualificada pela má-fé, ou seja, pela intenção da prática 
de  ato  de  corrupção;  pois,  nos  termos  dos  arts.  5°,  6°,  10  e  12  da  Lei 
8.429/1992,  somente  é  possível  responsabilizar  os  agentes  públicos  pela 
prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  quando presente  o  elemento 
subjetivo do tipo, ou seja, quando estiver presente e comprovada nos autos a 
“ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo  elemento  subjetivo  da  conduta  do 
agente” (RESP 827.455/SP, Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI) por ser o 
elemento  subjetivo  "essencial  à  configuração  da  improbidade”  (AgRg  no 
RESP 1.122.474/PR,  Rel.  Min.  ARNALDO ESTEVES LIMA),  "inexistindo a 
possibilidade  da  atribuição  da  Responsabilidade  objetiva  na  esfera  da  Lei  
8.429/92” (RESP 875.425/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA), por ser vedada 
"interpretação  ampliativa”,  que  "poderá  acoimar  de  ímprobas  condutas 
meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente 
a má-fé do administrador público”, exigindo-se, portanto, a "má-intenção do 
administrador” (RESP 1.130.198/PR, Rel. Min. LUIZ FUX). 

Em hipóteses nas quais a conduta imputada ao agente é realizada de 
maneira objetiva, sem comprovação de mera participação do agente público 
ou de terceiro, ou mesmo de parcela de sua responsabilidade - impedindo-se, 
dessa  maneira,  inclusive  a  possibilidade  do  exercício  da  ampla  defesa  - 
resultando patente a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), não se 
poderá  afirmar  que  a  conduta  do  agente  público  foi  direcionada  para  a 
corrupção, ou ausente o elemento normativo (culpa),  quando possível  (art. 
10),  estará  descaracterizado  o  ato  de  improbidade  administrativa,  e, 
consequentemente,  a  aplicação  das  sanções  estabelecidas  na  Lei 
8.429/1992, inclusive o ressarcimento ao erário.

Dessa forma, a comprovação de responsabilidade subjetiva para a 
condenação  por  ato  de  improbidade  administrativa,  com  a  consequente 
aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992, inclusive a de 
ressarcimento  ao  erário,  somente  poderá  ocorrer  após  a  constatação  da 
prática das elementares do tipo previstas nos arts. 9°, 10 ou 11, e, desde que 
presente o necessário elemento subjetivo do tipo (dolo), ou na hipótese do art. 
10, também o elemento normativo (culpa), mediante o devido processo legal e 
a observância da ampla defesa e contraditório, na ação específica prevista 
nos  arts.  14  a  18  da  Lei  8.429/1992  e  cujo  prazo  para  ajuizamento  está 
disciplinado em seu art. 23. 

A condenação  por  improbidade  administrativa  e  consequente 
imposição das respectivas  sanções somente  poderão ocorrer  se,  nos 
prazos fixados em lei, houver o ajuizamento da ação específica, e, após 
o  devido  processo  legal,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório, 
houver uma decisão judicial condenatória. 

Em um Estado de Direito, assim como no campo penal, também 
na responsabilidade civil por ato de improbidade, o Poder Público tem 
um prazo legal para exercer sua pretensão punitiva, não podendo, em 
regra,  manter  indefinidamente  essa  possibilidade,  sob  pena  de 
desrespeito ao devido processo legal. 

As  exceções  à  prescritibilidade  estão  única  e  exclusivamente 
previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos 
XLII e XLIV do artigo 5º: 

XLII  -  a  prática  do  racismo  constitui  crime  inafiançável  e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIV  -  constitui  crime  inafiançável  e  imprescritível  a  ação  de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático; 

O devido processo legal, em seu sentido material, deve garantir 
efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de 
restrições substanciais ao poder do Estado em restringir a liberdade ou 
a propriedade individual, entre elas, certamente, a estipulação de prazos 
fatais  para  o  exercício  das  pretensões  em  juízo,  na  hipótese  de 
improbidade administrativa. 

O desrespeito às regras legais para o processo e julgamento por 
atos de improbidade administrativa, editadas em observância ao § 4º do 
art.  37,  inclusive no tocante ao prazo possível  para o ajuizamento da 
ação, conflita com a garantia do devido processo legal, que configura 
dupla  proteção  ao  indivíduo,  atuando  tanto  no  âmbito  material  de 
proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, 
ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor, 
dentro  de  regras  procedimentais  previamente  estabelecidas  e  que 
consagrem a plenitude de defesa e impeçam o arbítrio do Estado. Como 
salientado  pelo  Decano  desta  SUPREMA CORTE,  Ministro  CELSO DE 
MELLO, ao analisar o poder persecutório do Estado, “a própria exigência 
de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio 
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estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado” (1ª Turma,  HC 
73.338/RJ). 

A tese da  imprescritibilidade, conforme ressaltado pela Ministra 
CÁRMEN LÚCIA, em voto no julgamento do RE 669.069/MG, prejudica o 
integral exercício do direito de defesa: 

“Eu estou acompanhando, Presidente, e,  como já foi  afirmado, até 
mesmo  o  Professor  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  insuperável 
administrativista brasileiro, vinha sustentando até a 26ª edição do seu Curso 
de Direito Administrativo, a tese da imprescritibilidade, que ele, então, mudou 
e apresenta  argumentos  muito  ponderáveis  e  aproveitáveis  por  nós,  neste 
julgamento, exatamente para aquilo  que ele  chamou de "imprescritibilidade 
limitada".  Ou  seja,  a  Constituição  teria  adotado  apenas  para  os  casos 
específicos listados, como já foi  aqui  ponderado por muitos dos eminentes 
Pares que me antecederam. E, naquela ocasião, também esse foi um tema de 
discussão do 6º Congresso Mineiro de Direito Administrativo, e se registrou, 
na  conclusão  daquele  Congresso,  que  essa  tese  de  imprescritibilidade 
esbarraria  no  direito  de  defesa,  que  é  muitíssimo  caro  ao  sistema 
constitucional. Primeiro, porque não é do homem médio guardar, além de 
um prazo razoável, e hoje, até por lei,  não se exige isso, a documentação 
necessária para uma eventual defesa. 

(…) 
O Professor Celso Antônio lembra que o prazo prescricional haverá 

de respeitar necessariamente o que é possível  para um homem médio se 
defender.  E  bastaria  este  argumento  para  se  ver  que  não  se  teria,  em 
qualquer  ato,  a  possibilidade  de  pleno  exercício  do  direito  de  defesa.  A 
Constituição  se  interpreta  sistematicamente,  garantindo  os  princípios 
fundamentais, um dos quais é exatamente este”.

 (sem destaques no original) 
Exatamente em respeito ao devido processo legal, o legislador 

consagrou o mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal e 
editou a Lei 8.429/1992, prevendo, expressamente, no art. 23, que: 

“Art.  23.  As  ações  destinadas  a  levar  a  efeitos  as  sanções 
previstas nesta lei podem ser propostas: 

(I) até cinco anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança;

(II) dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para 
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, 
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego

(III)  até  cinco  anos  da  data  da  apresentação  à  administração 
pública  da  prestação  de  contas  final  pelas  entidades  referidas  no 
parágrafo único do art. 1º desta Lei”

Não bastasse isso, não seria razoável que, considerando-se as 
mesmas condutas geradoras  tanto  de responsabilidade civil  como de 
responsabilidade penal,  houvesse imprescritibilidade implícita  de  uma 
única  sanção  pela  prática  de  um  ilícito  civil  definido  como  ato  de 
improbidade, e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade. 

Em  face  da  segurança  jurídica,  portanto,  nosso  ordenamento 
jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais. Como 
resultado,  não  deveria  ter  surgido  qualquer  dúvida  quanto  à 
prescritibilidade  de  todas  as  sanções  civis  por  ato  de  improbidade 
administrativa, inclusive a de ressarcimento ao erário, pois a legislação 
observou o mandamento do próprio § 4º do art. 37, que exige a edição de 
lei específica para tipificar os atos de improbidade e estabelecer a forma 
e gradação de todas as sanções. 

Nesse  sentido,  como  bem  destacado  pelo  Ministro  MARCO 
AURÉLIO, nos debates no julgamento e no voto do RE 669.069/MG,  o 
sistema revela a incidência da prescrição contra ações patrimoniais: 

“De início, o sistema revela a incidência da prescrição contra ações 
patrimoniais. Por que teria o § 5º do artigo 37 – a parte final do parágrafo – o 
alcance de revelar imprescritíveis as ações patrimoniais de regresso do Poder 
Público  contra  o  servidor,  surgindo  a  incongruência  apontada  por  Vossa 
Excelência?  A  ação  de  improbidade  está  submetida  aos  cinco  anos, 
considerada a projeção,  presente o término  do exercício  da  função  ou do 
próprio mandato. 

(…) 
Já  adiantaria,  inclusive,  ponto  de  vista,  porque  há  um  sistema,  e 

nunca soube de ação patrimonial imprescritível. Já adiantaria, se a matéria for 
essa. Por isso, observei que indagaria ao Plenário a questão prévia: o que 
estamos a julgar? Se a tese for essa, vou sustentar – e já agora na linha, 
inclusive, da melhor doutrina, Celso Antônio Bandeira de Mello,  ele próprio 
evoluiu – que há prescrição – e o quinquênio precisa ser observado –, que a 
cláusula final  do § 5º  do artigo 37 da Constituição Federal  não encerra a 
imprescritibilidade das ações decorrentes de ato que possa ser rotulado como 
de  improbidade  administrativa,  mesmo  porque,  quando  o  legislador  quis, 
cogitou – como ressaltado pelo ministro Dias Toffoli – da imprescritibilidade, 
fazendo-o quanto ao racismo, a atos de grupos armados contra o Estado. Não 
o fez nesse campo, campo que diz respeito – vou afirmar – a uma questão 
patrimonial. (…) 

O que se tem na Constituição Federal? O constituinte  foi  explícito 
quanto às situações jurídicas que afastam a prescrição,  instituto  voltado a 
preservar bem maior, a segurança jurídica. Ele o fez – e isso já foi ressaltado 
nesta assentada, principalmente no voto-vista do ministro Dias Toffoli  – nos 
incisos XLII e XLIV do artigo 5º. E ouso dizer que o fez de forma limitada, 
apenas no campo penal, não no campo cível, não no campo patrimonial. E 

tem-se alusão à imprescritibilidade do crime de racismo, também do crime 
praticado por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional 
e o Estado Democrático. Presidente, repito mais uma vez: prescrição, como a 
decadência, que atinge o próprio direito, não simplesmente a pretensão, visa 
ter-se preservado esse bem que está agasalhado pela Carta de 1988, que é a 
segurança  jurídica.  Se  formos,  Presidente,  ao  Código  Civil,  veremos,  por 
exemplo,  que,  não  havendo  norma  que  preveja  expressamente,  para  a 
situação concreta, prazo prescricional, esse prazo é de dez anos. Veremos 
também que o prazo para a ação de reparação por ato ilícito é de três anos. A 
preocupação  maior  que  se  teve  na  redução  dos  prazos  prescricionais, 
considerado o Código Civil pretérito e o atual, foi enorme. Teria o Estado o 
direito  eterno,  inclusive contra  os herdeiros,  de  a qualquer  tempo,  mesmo 
estruturado  em  termos  de  representação  processual  e  ciente  do  prejuízo, 
ingressar  em  Juízo  para  obter  a  reparação  do  dano?  Não,  porque  isso 
implicaria,  como dito por Marçal Justen Filho, um direito de ação eterno e, 
pior, no campo patrimonial” 

Ocorre,  porém, que a doutrina e a jurisprudência majoritárias, 
inclusive do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, passaram a entender 
que,  apesar  da  natureza  civil  do  ato  de  improbidade  e  da  natureza 
jurídica  de  sanção,  entre  as  várias  aplicáveis  pela  Lei  8.429/1992,  o 
ressarcimento  ao  erário  seria  o  único  protegido  pelo  manto  da 
imprescritibilidade, em virtude da redação aparentemente equivocada do 
§ 5º do art. 37 da CF.

Em virtude  disso  da  errônea  ideia  de  imprescritibilidade,  que 
sempre será uma excepcional  anomalia  em qualquer sistema jurídico, 
em especial para aplicação de sanções, logo surgiu um novo conflito 
interpretativo  e  grave  divergência  processual  doutrinária  e 
jurisprudencial, até o momento não solucionados, sobre a adequação da 
ação a ser proposta para obter o ressarcimento ao patrimônio público 
discutindo o cabimento de ação ordinária autônoma ou a utilização da 
própria  ação  civil  condenatória  com  base  na  própria  Lei  8.429/1992, 
quando a obrigação de ressarcimento ao erário for derivada da prática 
de ato de improbidade administrativa, mesmo que as demais sanções 
estiverem prescritas,  pois se verificou que a imprescritibilidade dessa 
única  sanção  poderia  acarretar  graves  prejuízos  ao  devido  processo 
legal  e  seus princípios  corolários,  ampla  defesa  e  contraditório,  pela 
permanência infinita do poder persecutório do Estado. 

Em relação a esse problema específico da escolha de um desses 
instrumentos processuais,  em face do posicionamento jurisprudencial 
do  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pela  imprescritibilidade,  tive  a 
oportunidade de apontar, em artigo acadêmico na obra organizada pelo 
eminente  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  os  perigos  em  se 
permitir o ajuizamento de mera ação de ressarcimento ao erário, uma vez 
que o texto constitucional o prevê, nessa hipótese, como sanção pela 
prática  e  pela  condenação  por  ato  de  improbidade,  após  o 
reconhecimento  de  responsabilidade  subjetiva  durante  o  devido 
processo  legal,  garantindo-se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  (A 
necessidade  de  ajuizamento  ou  prosseguimento  de  ação  civil  de  
improbidade administrativa para fins de ressarcimento ao erário público,  
mesmo nos casos de prescrição das demais sanções previstas na Lei  
8.429/1992. Improbidade Administrativa. Temas atuais e controvertidos. 
Editora  GEN:  2016).  Dos  males,  entendo  que  o  menor  seria  a 
possibilidade mais  ampla  de  defesa  na  própria  ação  civil  por  ato  de 
improbidade,  que,  porém,  estaria  desrespeitando  o  prazo  processual 
para seu ajuizamento. 

A  questão  principal,  portanto,  é  mais  aguda  do  que  a  mera 
escolha do instrumento processual adequado para obter esse específico 
ressarcimento  ao  erário  decorrente  de  condenação  por  ato  de 
improbidade administrativa, uma vez que não há previsão constitucional  
expressa de imprescritibilidade da sanção de ressarcimento ao erário  
pela prática de ato de improbidade administrativa. 

A  simples  leitura  da  expressão  “ressalvadas  as  respectivas 
ações  de  ressarcimento”,  prevista  no  §  5º  do  art.  37  da  CF,  em sua 
literalidade,  por si  só,  não permite a afirmação de ter sido adotada a 
imprescritibilidade de qualquer ação de ressarcimento ao erário, seja por 
atos ilícitos, seja por atos de improbidade administrativa, cujo comando 
constitucional, inclusive, se encontra em outro parágrafo, o § 4º. 

A interpretação do texto constitucional não pode ser legitimada 
sem  que  se  aprecie  o  conjunto  das  normas  vigorantes,  em  uma 
necessária homogeneidade equilibrada de todo o ordenamento jurídico, 
sob pena de grave lesão a dispositivo constitucional não só quando é 
violentada  a  sua  literalidade,  mas  também  quando  sua  aplicação  é 
apartada de seu espírito e de seu conteúdo. 

O  ordenamento  jurídico  adota  o  princípio  da  prescritibilidade 
como essencial à segurança jurídica das relações em sociedade, como 
salientado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, em voto no julgamento do RE 
669069/MG: 

“Também  devo  destacar  que  a  prescritibilidade  das  pretensões 
consiste em regra universal e foi adotada, no sistema jurídico brasileiro, como 
corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão 
entalhados  na  Carta  da  República.  Daí  poder-se  concluir  que  a 
imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, 
como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo (art. 
5º, inciso XLII, CF) ou à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
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ordem  constitucional  ou  o  Estado  democrático  (art.  5º,  inciso  XLIV,  CF). 
Também  foi  garantida  constitucionalmente  a  imprescritibilidade  do  direito 
estatal  sobre  seus  bens  imóveis,  dispondo-se  que  são  insuscetíveis  de 
usucapi  ão  os  imóveis  públicos  urbanos  ou  rurais  (arts.  183,  §  3º  e  191, 
parágrafo único, da CF)”. 

Por isso, o afastamento excepcional de sua aplicação conduz à 
necessidade de interpretação restritiva do texto constitucional,  por se 
constituir  em  uma  ressalva  destoante  dos  tradicionais  princípios 
jurídicos que não socorrem quem fica inerte (dormientibus non succurrit  
jus);  ainda  mais  se  tratando,  como na  presente  hipótese,  de  sanção 
imposta pela prática de ato de improbidade administrativa. 

Em auxílio para a realização de uma interpretação equilibrada e 
homogênea do texto  constitucional  na  presente  hipótese,  o  elemento 
histórico  é  muito  importante  para  a  definição  do  conteúdo  dessa 
expressão, pois, durante a Assembleia Nacional Constituinte, a redação 
inicial do § 4º do art. 44 – equivalente ao atual § 5º do art. 37 – do Projeto 
de  Constituição  (A)  da  Comissão  de  Sistematização foi  elaborada da 
seguinte forma: 

“A  lei  estabelecerá  os  prazos  de  prescrição  para  ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao 
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, QUE SERÃO 
IMPRESCRITÍVEIS” 

Porém, quando da apresentação do Projeto de Constituição (B) 
da  Comissão  de  Sistematização,  foi  acolhida  a  emenda  de  Plenário 
2P02039-9 que excluía essa expressão clara e incisiva – “QUE SERÃO 
IMPRESCRITÍVEIS”  –,  tendo  sido,  consequentemente,  expurgada  do 
texto,  conforme  se  verifica  pela  leitura  de  seu  §  5º  do  art.  38 
(correspondente ao atual § 5º do art. 37). 

Antes  de  ser  uma  decisão  isolada  da  Assembleia  Nacional 
Constituinte, a exclusão dessa hipótese de imprescritibilidade foi uma 
clara  e  consciente  opção  em  privilegiar  a  segurança jurídica, 
restringindo ao máximo essas excepcionalidades que causavam grande 
desconforto nos debates entre os constituintes. 

A título  exemplificativo,  importante  lembrar  que  o  Projeto  de 
Constituição  “A”  também  dispunha  sobre  a  “não  incidência  da 
prescrição no curso do contrato  de  trabalho e  até  dois  anos de  sua 
cessação”  (art.  7º,  XXVI).  Posteriormente,  a  Emenda  de  Plenário 
2P02038-1 inseria no dispositivo a expressão “imprescritibilidade” (art. 
8º,  XXVI).  Porém, da mesma maneira que nas hipóteses de “ações de 
ressarcimento”, prevaleceu a consagração da segurança jurídica com a 
adoção pelo  Projeto  de  Constituição “B”  da  incidência  da  prescrição 
com  a  adoção  de  prazos  variados  (art.  8º,  XXIX),  posteriormente, 
simplificada e tornada definitiva no atual texto (art. 7º, XXIX). 

Repita-se  que  o  legislador  constituinte  somente  reservou  a 
imprescritibilidade para os crimes de racismo e ação de grupos armados 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

A possibilidade  de  afastamento  da  tese  de  imprescritibilidade 
pela  interpretação  histórica  foi  salientada  pelo  Ministro  ROBERTO 
BARROSO, em voto no julgamento do RE 669.069/MG: 

“a  regra  geral  no  Direito  brasileiro  é  a  prescritibilidade,  salvo  as 
exceções  inequívocas,  que  estão  na  Constituição,  que  são:  o  crime  de 
racismo e as ações de grupos armados contra o Estado democrático e contra 
a  Constituição.  Portanto,  nesses  dois  casos,  eu  não  tenho  dúvida.  Esse 
dispositivo,  que  nós  estamos  debatendo,  que  é  o  37,  §  5º,  ele  tem  um 
componente de obscuridade, na sua locução final, quando ele fala - apenas 
para  retomar  a  discussão na companhia de  todos:  Art.  37.  ...  §  5º -  A lei 
estabelecerá  os  prazos  de  prescrição  para  ilícitos  praticados  por  qualquer 
agente,  servidor  ou  não,  que  causem  prejuízos  ao  erário,  ressalvadas  as 
respectivas ações de ressarcimento. Eu pedi uma breve pesquisa histórica 
para ver se os trabalhos constituintes esclareciam exatamente, o que se quis 
dizer com esta cláusula. E verifiquei, Presidente, que, numa redação anterior, 
penúltima redação  antes  da  aprovação  do  texto  final,  essa  cláusula  dizia: 
"Ressalvadas  as  respectivas  ações,  que  serão  imprescritíveis".  E,  aí,  esta 
locução final caiu, na última versão do texto constitucional, o que aumentou 
um  pouco  a  perplexidade  a  ponto  de  sugerir  que  talvez  a  interpretação 
histórica seja no sentido de que o constituinte não quis tornar essas ações 
imprescritíveis”.

A  ressalva  que  permaneceu  no  §  5º  do  art.  37  da  CF 
(“ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”), mesmo após a 
retirada  da  expressão  “QUE  SERÃO  IMPRESCRITÍVEIS”,  teve  por 
finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade 
de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de 
eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no 
§ 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa. 

A preocupação do legislador constituinte foi legítima, pois, em 
virtude da exigência do § 4º de edição de lei específica para a definição 
dos  “atos  de  improbidade  administrativa”,  bem  como  da  forma  e 
gradação da aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos, 
a  perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o 
ressarcimento ao erário, poderiam surgir dúvidas sobre a recepção do 
ordenamento jurídico que, desde a década de 1940, permitia ações de 
ressarcimento  no  caso  de  improbidade  administrativa,  apesar  da 
inexistência  de  conceituação  e  de  tipificação  específica  dos 
denominados “atos de improbidade administrativa”. 

Em outras palavras, com a promulgação da Constituição Federal 
de   1988,  que  ampliou  a  possibilidade  de  sanções  por  atos  de 
improbidade  administrativa,  e  em  respeito  aos princípios  da  reserva 
legal  e da anterioridade, passou-se a exigir a  edição de lei  específica 
para  tipificar  as  condutas  correspondentes  a  atos  de  improbidade 
administrativa.  Nesse  momento,  houve  o  justo  receio  do  legislador 
constituinte  quanto  à  ocorrência  de  interpretações  que  passassem a 
impossibilitar  ações  de  ressarcimento  ao  erário  pela  prática  de  atos 
ilícitos  tradicionalmente  entendidos  como improbidade  administrativa, 
desde a década de 1940, mas ainda não tipificados pela nova legislação, 
que somente foi editada em 1992. 

A ressalva  prevista  no  §  5º  do  art.  37  da  CF  não  pretendeu 
estabelecer  uma exceção implícita  de  imprescritibilidade,  mas obrigar 
constitucionalmente  a  recepção  das  normas  legais  definidoras  dos 
instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de 
ressarcimento  do  erário,  inclusive  referentes  a  condutas  ímprobas, 
mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado “ato de 
improbidade”  (Decreto  20.910/1932,  Lei  3.164/1957,  Lei  3.502/1958,  Lei 
4.717/1965,  Lei  7.347/1985,  Decreto-Lei  2.300/1986);  mantendo,  dessa 
maneira,  até a edição da futura lei  e  para todos os atos pretéritos,  a 
ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento.

Essa  previsão  foi  importante,  pois,  em  que  pese  o  combate 
específico à improbidade administrativa, no campo civil, ter sido iniciado 
na década de 1940, somente com a Constituição de 1988 foi estabelecida 
a  exigência  de  edição  de  lei  que  tipificasse  o  denominado  “ato  de 
improbidade administrativa”, possibilitando, além do ressarcimento ao 
erário,  a  aplicação de  graves  sanções como a suspensão de direitos 
políticos, a perda do cargo ou função e a indisponibilidade de bens. 

O  Decreto-Lei  Federal  3.240,  de  8  de  maio  de  1941,  previa, 
somente,  o sequestro  e a  perda  dos bens de  autores  de  crimes que 
resultaram  prejuízo  para  a  Fazenda  Pública,  desde  que  resultasse 
locupletamento ilícito, e subsidiariamente a reparação civil do dano e a 
incorporação ao patrimônio público de bens de aquisição ilegítima de 
pessoa que exercesse ou tivesse exercido função pública. 

A  Constituição  de  1946  estabeleceu  a  possibilidade  de 
regulamentação legal  sobre  o  sequestro  e  o  perdimento  de  bens,  no 
caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou 
função pública, ou de emprego em entidade autárquica (art. 141, § 3°). A 
regulamentação legal  veio  com a  Lei  3.164/1957  (Lei  Pitombo-Godói). 
Posteriormente, o Congresso Nacional editou a Lei 3.502/1958 (Lei Bilac 
Pinto),  estabelecendo  as  providências  para  o  combate  ao 
enriquecimento ilícito.

 O AI  14/1969,  ao  conferir  nova  redação ao art.  150,  §  11,  da 
Constituição Federal de 1967, posteriormente renomeado para art. 153, § 
11,  pela  EC  1/1969,  da  mesma  maneira  que  a  Constituição  de  1946, 
estabeleceu a possibilidade de regulamentação legal sobre o confisco e 
sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso 
de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na 
Administração Pública, direta ou indireta. 

A Constituição Federal de 1988, portanto, foi mais além do que 
simplesmente prever o perdimento de bens e reparação de dano civil, 
pois  em  seu  art.  37,  §  4°,  determinou  que  os  atos  de  improbidade 
administrativa passariam a importar a suspensão dos direitos políticos, 
a  perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o 
ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em  lei,  sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

Porém, por ser norma constitucional de eficácia limitada, o § 4º 
somente  seria  aplicado  a  partir  da  edição  da  legislação  específica 
correspondente, o que poderia acarretar um vácuo jurídico em relação 
ao ressarcimento ao erário nas hipóteses de enriquecimento ilícito, por 
influência ou com abuso de cargo ou função pública que a legislação já 
admitia  e  que,  certa  e  futuramente,  seriam  definidas  como  atos  de 
improbidade administrativa. 

Em relação a essas hipóteses, o § 5º solucionou a questão da 
recepção,  permitindo  a  continuidade  das  ações  de  ressarcimento  ao 
erário  nos  prazos  prescricionais  já  existentes,  até  a  edição  da  lei 
específica  (Lei  8.429/1992),  que,  inclusive,  poderia  nunca  ter  sido 
editada. 

Portanto, a ressalva do § 5º do art. 37 permitiu a recepção dos 
prazos  prescricionais  existentes  para  as  ações  de  ressarcimento 
decorrentes de graves condutas de enriquecimento ilícito, por influência 
ou com abuso de  cargo  ou função pública  pela  legislação  então  em 
vigor, até que fosse editada a lei específica exigida pelo §4º do mesmo 
artigo; não tendo, portanto, estabelecido qualquer hipótese implícita de 
imprescritibilidade. 

Esse  também  foi  o  entendimento  explicitado  pelo  Ministro 
GILMAR MENDES, em voto no RE 669.069/MG: 

“De  qualquer  sorte,  se  tivesse  que  me  pronunciar  sobre  a 
temática,  encaminharia  o  voto,  de  forma  global,  no  sentido  de  uma 
releitura do texto, tal como fez o professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello,  não  vislumbrando,  na  ressalva,  uma  referência  à 
imprescritibilidade”. 

Atendendo  ao  mandamento  constitucional  e  em  respeito  aos 
princípios  da  reserva  legal,  anterioridade,  segurança  jurídica  e  ao 
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preceito  jurídico  universal  de  limitação  de  prazo  de  exercício  de 
pretensões em juízo, em especial aquelas com conteúdo sancionatório, a 
Lei  8.429/1992  tipificou  os  denominados  “atos  de  improbidade 
administrativa”,  estabeleceu  a  forma  e  gradação  na  aplicação  das 
sanções e o prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva ação. 

A edição da Lei 8.429/1992 concedeu eficácia plena ao § 4º do 
art.  37  da  Constituição,  norma  especificamente  dirigida  à 
responsabilização  pela  prática  de  atos  de  improbidade,  deixando, 
portanto, de ser necessária a aplicação do § 5º do mesmo art. 37 para os 
atos de improbidade praticados após a edição da referida lei. 

Ao regulamentar o §4º do art. 37 da Constituição Federal, o art. 
23  da  Lei  nº  8.429/1992  expressamente  estabeleceu  os  prazos 
prescricionais para a propositura das “ações destinadas a levar a efeitos  
as sanções previstas” pela prática de ato de improbidade, da seguinte 
maneira: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para 
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, 
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

III  -  até  cinco  anos  da  data  da  apresentação  à  administração 
pública  da  prestação  de  contas  final  pelas  entidades  referidas  no 
parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

Importante salientar, ainda, que, nas hipóteses em que a conduta 
prevista como ato de improbidade administrativa também for tipificada 
como infração penal, nos termos do inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 
combinado  com  o  §  2º  do  artigo  142  da  Lei  nº  8.112/1990  (Regime 
Jurídico  dos  Servidores  Públicos),  os  prazos  prescricionais  serão 
aqueles estipulados pela legislação penal. 

Dessa maneira, em face da gravidade dos atos de improbidade 
administrativa,  a  legislação  equiparou  o  prazo  para  propositura  das 
ações – inclusive de ressarcimento – aos prazos mais acentuados do 
Direito Penal. 

Não há,  portanto,  qualquer previsão de imprescritibilidade nos 
§§ 4º e 5º do art. 37 em relação à sanção de ressarcimento ao erário por 
condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que deve 
seguir  os mesmos prazos prescricionais do art.  23 da Lei  8.249/1992, 
com a complementação de que, se o ato de improbidade administrativa 
também  for  capitulado  como  crime,  deverá  ser  considerado  o  prazo 
prescricional  estabelecido  na  lei  penal,  como  vem  decidindo  o 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  (MS  24.013/DF,  Rel.  p/Acórdão  Min. 
SEPÚLVEDA  PERTENCE;  AgRg  RMS  31.506/DF,  Rel.  Min.  ROBERTO 
BARROSO). 

Por fim,  importante salientar que,  em relação aos atos ilícitos 
atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 
8.429/1992,  as  ações  de  ressarcimento  serão  regidas  pelas  leis 
específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais 
atos  ilícitos,  na  forma  como  decidido  em  Repercussão  Geral  no  RE 
669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). Obviamente, em relação aos ilícitos 
civis  praticados  antes  da  edição  da  Lei  8.429/1992,  mesmo  que 
correspondentes  às  tipificações  dos  arts.  9º,  10  e  11,  em  face  dos 
Princípios da Reserva Legal e Anterioridade, o § 5º do artigo 37 da CF 
permanece  com  aplicabilidade  total,  inclusive  no  tocante  aos  prazos 
prescricionais para ação de ressarcimento,  definidos por esta CORTE 
SUPREMA  no  julgamento  do  RE  669.069,  de  relatoria  do  saudoso 
Ministro TEORI ZAVASCKI. 

Quanto  aos  ilícitos  civis  praticados  antes  da  edição  da  Lei 
8.429/1992,  não  há  possibilidade  de  responsabilização  dos  agentes 
públicos por improbidade administrativa, nos termos do § 4º do art. 37. 
Consequentemente, não será possível  a  aplicação das sanções legais 
estabelecidas no art.  12 da referida lei,  em virtude da necessidade de 
prévia previsão legal das condutas ilícitas, sob pena de ferimento aos 
princípios da reserva legal e anterioridade (FERNANDES, Flávio Sátiro. 
Improbidade administrativa.  Revista de Informação Legislativa, Brasília: 
Senado  Federal,  ano  34,  n.  136,  out.-dez.  1997,  p.  101;  FIGUEIREDO, 
Marcelo.  Responsabilidade  por  atos  de  improbidade.  Cadernos  de 
Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 5, n. 19, abr.-
jun.  1997,  p.  123;  OLIVEIRA,  Régis  Fernandes  de.  Moralidade  e 
impessoalidade  administrativa.  RT  766/107;  MELLO,  Cláudio  Ari. 
Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei 8.429/92. Revista 
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: RT, 
n. 36, 1995, p. 176). 

Dessa forma, os agentes públicos e terceiros somente poderão 
ser responsabilizados, nos termos do § 4º do artigo 37 da Constituição 
Federal, pelo cometimento de atos de improbidade posteriores à edição 
da Lei 8.429/1992, sendo vedada a aplicação do referido diploma legal 
retroativamente, como aponta IVES GANDRA DA SILVA MARTINS: 

"Sendo  a  Lei  8.429/92,  de  2-6-92,  poderia  ser  aplicada 
retroativamente, ou seja, a fatos anteriores a sua promulgação? Entendo que 
não,  muito  embora  a  matéria  sobre  improbidade  administrativa  já  tivesse 
tratamento penal pretérito.”(Aspectos procedimentais do instituto jurídico do 
impeachment  e  conformação  da  figura  da  improbidade  administrativa  - 
Parecer. Disponível em www.gandramartins.adv.br). 

No caso concreto, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, 
dando provimento ao recurso de apelação, reformou em parte sentença 
que  julgara  parcialmente  procedente  o  pedido,  para  reconhecer  a 
ocorrência de prescrição quanto aos réus ex-servidores públicos, nos 
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 415, doc. 4): 

"Ação  Civil  Pública  Licitação  Alienação  de  bens  móveis  Avaliação 
abaixo do preço de mercado A Lei  Federal  n.  8.112/90 dispõe que a ação 
disciplinar  prescreve  em 5  (cinco)  anos  quanto  às  infrações  puníveis  com 
demissão (inciso I), sendo que o prazo prescricional começa a correr da data 
em que o fato se tornou conhecido (§ 1º) Fatos ocorridos em 26.04.1995 e 
21.11.95  Ação  interposta  em  03.07.2001  Ocorrência  da  prescrição  Ação 
julgada extinta em relação aos ex-servidores. Recurso provido”. 

Alega  o  Parquet,  com  base  no  §  5º  do  art.  37  da  CF,  a 
imprescritibilidade da ação de improbidade administrativa ajuizada pela 
Lei  8.429/1992,  no tocante  à  sanção de  ressarcimento  ao erário,  tese 
diametralmente oposta à demonstrada no presente voto. 

Diante  de  todo  o  exposto,  VOTO  PELO DESPROVIMENTO  do 
recurso  extraordinário,  mantendo-se  a  extinção  do  processo  pelo 
reconhecimento  da  prescrição,  com  a  fixação  da  seguinte  TESE:  “A 
pretensão de  ressarcimento  ao erário em face  de agentes  públicos e  
terceiros pela prática de ato de improbidade administrativa devidamente  
tipificado  pela  Lei  8.429/1992  prescreve  juntamente  com  as  demais  
sanções do artigo 12, nos termos do artigo 23, ambos da referida lei,  
sendo que, na hipótese em que a conduta também for tipificada como 
crime, os prazos prescricionais são os estabelecidos na lei penal” 

No tocante à aplicação, na Ação Civil Pública, do prazo prescricional 
previsto  na  Lei  4.717/1965,  a  análise  desta  específica  pretensão  recursal 
demanda a incursão em legislação infraconstitucional (ARE  1.152.927, Rel. 
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/3/2019). 

No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. 
SÚMULAS 282  E 356  DO STF.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  EXECUÇÃO  DE 
SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO  DA  AÇÃO  POPULAR. 
REAPRECIAÇÃO  DE  INTERPRETAÇÃO  DE  NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  INDIRETA. 
AGRAVO IMPROVIDO. 

I  -  Ausência  de  prequestionamento  da  questão  constitucional 
suscitada.  Incidência  da  Súmula  282  do  STF.  Ademais,  se  os  embargos 
declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é 
inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 

II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica 
rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a 
quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - 
Agravo  regimental  improvido.”  (ARE  753.938-AgR,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2013 – grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  CIVIL.  POUPANÇA.  PRAZO  PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS 
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO 
COLETIVO.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL  REJEITADA PELO 
PLENÁRIO  DO  STF  NO  ARE  Nº  750.489-RG.  TEMA  673.  OFENSA 
INDIRETA. 

1.  As  execuções  individuais  de  título  judicial  proferido  em  ação 
coletiva  transitada  em  julgado,  quando  sub  judice a  controvérsia  sobre  a 
aplicação  do  prazo  prescricional  previsto  na  Lei  de  Ação  Popular  (Lei 
4.717/1965),  não revelam repercussão geral  apta a tornar o apelo extremo 
admissível,  consoante decidido pelo Plenário Virtual  do STF, na análise do 
ARE n. 750.489-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário Virtual, Tema 
673, DJe de 2/10/2013.

2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  extraordinariamente  assentou: 
"AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL  DE  SENTENÇA  PROFERIDA  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
PRESCRIÇÃO."  3.  Agravo  regimental  DESPROVIDO.”  (ARE 737.237-AgR, 
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/4/2014)

Em  casos  semelhantes,  citem-se,  ainda,  as  seguintes  decisões 
monocráticas: RE 730.790, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/6/2013; ARE 
1.311.898, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2021; ARE 751.440, Rel. Min. 
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/8/2013.

Por fim, as alegações recursais impõem o incursionamento nos fatos 
e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta fase recursal. Incide, 
portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE:  Para simples reexame de 
prova não cabe recurso extraordinário.  

Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas:
“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO.  INTERPOSIÇÃO  EM  PRESCRIÇÃO. 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE 
DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
OFENSA  REFLEXA.  SÚMULA  279  DO  STF.  TEMA  666.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, 
quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria 
o  reexame  de  fatos  e  provas  constantes  dos  autos,  o  que  inviabiliza  o 
processamento do apelo extremo,  além de atrair  a  incidência  do óbice da 
Súmula 279 do STF.
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2. agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.236.060-AgR, 
Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25/9/2020)

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
CANCELAMENTO  DE  PENSÃO.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO. 
PRESCRIÇÃO.  RE  669.069.  TEMA  666  DA  REPERCUSSÃO  GERAL. 
NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279  DO 
STF.  AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.”  (ARE  1.014.356-AgR-segundo, 
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, 
tendo  em  vista  que  não  houve  fixação  de  honorários  advocatícios  nas 
instâncias de origem.

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 642.207 (706)
ORIGEM : PROC - 01238536320088190001 - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ESTADUAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : JOSÉ JÚLIO CAVALCANTE DE CARVALHO E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : NELSON RIBEIRO  ALVES FILHO (12686/RJ)

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde  o  julgamento  da  ADI  3.725/RJ,  da  relatoria  do  Ministro  Roberto 
Barroso, na qual será examinada a constitucionalidade dos arts. 46 e 57-C, 
caput, e § 1°, § 2°, e 3º, da Lei Complementar 15/1980, na redação dada pela 
Lei Complementar 111/2006, do Estado do Rio de Janeiro.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 981.912 (707)
ORIGEM : 00008917520148030000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCED. : AMAPÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : MOISES REATEGUI DE SOUZA
ADV.(A/S) : INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR (3017-A/AP, 

005670/PA)
RECTE.(S) : EDMUNDO RIBEIRO TORK FILHO
ADV.(A/S) : MAURICIO SILVA PEREIRA (979/AP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ALEGAÇÃO 
DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVII, LIII E LV, E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO 
DA  REPÚBLICA.  APLICAÇÃO  DA  SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSSÃO 
GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF. LEGALIDADE. JUIZ NATURAL. 
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL. 
ÂMBITO  INFRACONSTITUCIONAL  DO  DEBATE.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO 
REFLEXA  DA  CARTA  MAIOR  NÃO  VIABILIZA  O  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 
279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA 
SEGUIMENTO.

Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, 

exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, 
sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua 
admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao arts. 5º, XXXVII, LIII e LV, e 22, 
I, da Constituição Federal.

É o relatório. 
Decido. 
Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
Da  detida  análise  dos  fundamentos  da  decisão  denegatória  de 

seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir 
adotadas  pelo  Tribunal  de  origem,  por  ocasião  do  julgamento  do  recurso 

veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 

748.371-RG, submetido à sistemática da repercussão geral,  além do óbice 
consubstanciado na Súmula nº 282/STF.

Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que 
incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na 
origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, 
reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal  a 
quo. 

Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, 
verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, 
o  recorrido  será  intimado  para  apresentar  contrarrazões  no  prazo  de  15 
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o 

Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão 
geral  ou a  recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão que esteja  em 
conformidade  com entendimento  do  Supremo Tribunal  Federal  exarado no 
regime de repercussão geral;

(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá 

agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do 

CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra  decisão do presidente ou do 
vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir  recurso extraordinário ou 
recurso especial,  salvo quando fundada na aplicação de entendimento  
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos 
repetitivos”.

Nesse prisma, enfatizo que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela 
inexistência  de  repercussão  geral  da  matéria  relacionada  à  alegação  de 
violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa 
julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:

“Alegação  de  cerceamento  do  direito  de  defesa.  Tema  relativo  à 
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites 
da  coisa  julgada  e  do  devido  processo  legal.  Julgamento  da  causa 
dependente  de  prévia  análise  da  adequada  aplicação  das  normas 
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

De  outra  parte,  o  exame  de  eventual  ofensa  aos  preceitos 
constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios 
da legalidade,  do  juiz  natural  e  da proteção  ao devido  processo  legal,  ao 
contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro 
plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de 
tal  modo  que,  se  afronta  ocorresse,  seria  indireta,  o  que  não  atende  à 
exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Federal, verbis:

“PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO.  ÓBICES 
PROCESSUAIS  INTRANSPONÍVEIS.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  QUESTÃO  INFRACONSTITUCIONAL. 
MATÉRIA  FÁTICA.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  Não  há 
repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao 
princípio  da  inafastabilidade  de  jurisdição,  nas  hipóteses  em  que  se 
verificaram  óbices  intransponíveis  à  entrega  da  prestação  jurisdicional  de 
mérito” (RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016).

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
ART.  5º,  II,  XXXV, XXXVI, XXXVII,  LIII,  LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA 
DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  MANEJO  DE 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL.  ART.  93,  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO 
ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/
2015.  1.  Inexiste  violação  do  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal.  A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  é no sentido de que o referido 
dispositivo  constitucional  exige  a explicitação,  pelo  órgão  jurisdicional,  das 
razões  do  seu  convencimento.  Enfrentadas  todas  as  causas  de  pedir 
veiculadas  pela  parte,  capazes  de,  em  tese,  influenciar  no  resultado  da 
demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, 
considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado 
pelo órgão julgador.  2.  O exame da alegada ofensa ao art.  5º,  II,  XXXV, 
XXXVI,  XXXVII,  LIII,  LIV  e  LV,  da  Constituição  Federal,  observada  a 
estreita  moldura  com  que  devolvida  a  matéria  à  apreciação  desta 
Suprema  Corte,  dependeria  de  prévia  análise  da  legislação 
infraconstitucional  aplicada  à  espécie,  o  que  refoge  à  competência 
jurisdicional  extraordinária  prevista no art.  102 da Magna Carta.  3.  As 
razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos 
que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de 
ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez 
por  cento)  dos  honorários  anteriormente  fixados,  obedecidos  os  limites 
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previstos  no  art.  85,  §§  2º,  3º  e  11,  do  CPC/2015,  ressalvada  eventual 
concessão  do  benefício  da  gratuidade  da  Justiça.  5.  Agravo  regimental 
conhecido e não provido” (ARE 971.889-AgR/PE, de minha relatoria, Primeira 
Turma, DJe 04.4.2019 PUBLIC 05.4.2019).

Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se 
na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição 
da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no 
apelo  extremo  exigiria  o  revolvimento  do  quadro  fático  delineado, 
procedimento  vedado  em  sede  extraordinária.  Aplicação  da  Súmula  nº 
279/STF:  “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Nesse sentido:

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV e XXXVI, DA CF/1988. OFENSA 
CONSTITUCIONAL  REFLEXA.  REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.  1.  O STF, no julgamento do 
ARE 748.371-RG/MT (Rel.  Min.  GILMAR MENDES,  Tema  660),  rejeitou  a 
repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à 
coisa  julgada  ou  aos  princípios  da  legalidade,  do  contraditório,  da  ampla 
defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame 
de  normas  de natureza  infraconstitucional.  2.  Tendo o acórdão recorrido 
solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem 
infraconstitucional,  não  há  espaço  para  a  admissão  de  Recurso 
Extraordinário,  que  supõe  matéria  constitucional  prequestionada 
explicitamente.  3.  A reversão do acórdão passa necessariamente pelo 
reexame  das  provas.  Incide,  portanto,  o  óbice  da  Súmula  279  (Para 
simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso  extraordinário)  desta 
CORTE  (...)”  (ARE  1.327.837-AgR/SP,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira Turma, DJe 30.8.2021 PUBLIC 31.8.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E 
PROCESSUAL  PENAL.  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA, 
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA,  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  LAVAGEM  DE 
CAPITAIS. ARTIGOS 168, § 1º, III, 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 
1º,  §  2º,  II,  DA  LEI  9.613/1998.  COMPETÊNCIA  DO  RELATOR  PARA 
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  DO  FEITO.  PRECEDENTES.  ALEGADA 
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO 
DO  JUIZ  NATURAL.  INOCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM 
CONSONÂNCIA COM  A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
SÚMULA  704  DO  STF.  PRECEDENTES. NECESSIDADE  DE 
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  279  DO  STF. AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO” (RE 1.184.119-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 31.7.2019).

Por  conseguinte,  não  merece  processamento  o  apelo  extremo, 
consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o 
recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela 
ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.031.964 (708)
ORIGEM : 00755527220148190002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ESTADUAL
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ALEX SANDRO DUARTE FERREIRA
ADV.(A/S) : FLAVIO SOARES CRELIER (130892/RJ)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Trata-se de agravo  interposto contra  decisão por  meio da qual  foi 
negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I,  a, 
do  CPC/2015,  sob  o  fundamento  de  que  o  Supremo Tribunal  Federal,  ao 
julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, 
rejeitou a repercussão geral da controvérsia em exame.

A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso  porque  o  novo  Código  de  Processo  Civil,  na  linha  da 

jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou 
o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a 
sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, 
do CPC/2015:

“Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso 
especial,  salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado 
em  regime  de  repercussão  geral  ou  em  julgamento  de  recursos 
repetitivos.” (grifei).  

Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação 

da sistemática da repercussão geral.  Agravo previsto no art.  1.042 do 
CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões 

remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência 
da Súmula nº 287/STF.

1.  Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se 
negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da 
repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo 
interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).

2.  O  agravo  previsto  no  art.  1.042  do  CPC/15  é  cabível  contra 
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por 
fundamento diverso da repercussão geral.

3.  Ausência  de  impugnação  específica  dos  fundamentos  atinentes 
aos  óbices descritos  nas  Súmulas nº  279/STF e nº 636/STF.  Incidência  à 
ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.

4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. 
Presidente – grifei).

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.199.100 (709)
ORIGEM : 20160110407362 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO CARLOS GUIMARAES GONCALVES (33766/

DF, 208631/RJ, 195691/SP)
RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão 
assim ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO 
TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRELIMINAR.  AUSÊNCIA REQUISITOS.  AFASTADA.  MAIORIA.  MÉRITO. 
ICMS. COBRANÇA. DF. CONSUMIDOR FINAL. SEDE. ALÍQUOTA DECRETO 
37.122/16.  ALTERAÇÃO.  INCABÍVEL.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO 
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos estão satisfeitos todos os pressupostos aptos a 
ensejar a interposição do Mandado de segurança.

Eventual  ausência  de  direito  líquido  e  certo  é  matéria  pertinente, 
exclusivamente, ao mérito. Preliminar afastada. Maioria.

2. O recolhimento do imposto perante o Distrito Federal não traduz 
em lesão  ao  disposto  no  artigo  155,  §  2°,  VII  e  VIII,  ‘b’,  da  Constituição 
Federal.

2.1.  Ainda que tenha havido a estipulação de que as mercadorias 
deveriam ser entregues em todo o território nacional, o consumidor final do 
bem ainda é, de fato, aquele sediado no Distrito Federal, mesma unidade da 
federação do impetrante.

3.  Necessária  a  aplicação  do  regramento  inserto  no  Decreto  n° 
37.122/16, que deu nova redação ao Decreto n° 18.955/97.

4.  Não  há  como  autorizar  ao  contribuinte  a  escolha  do  Estado 
destinatário com base em tratativas contratuais envolvendo o destino físico da 
mercadoria. Inteligência do art. 123 do Código Tributário Nacional.

4.  Recurso  conhecido.  Preliminar  afastada.  Maioria.  No  mérito, 
recurso não provido. Sentença mantida. Unânime.” (pág. 18-19 do documento 
eletrônico 3)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 
56 do documento eletrônico 3).

Neste  RE,  fundamentado  no  art.  102,  III,  a  e  c,  da  Constituição 
Federal, alega-se, em suma, violação do art. 155, § 2°, II, VII e VIII,  b, da 
mesma Carta,  além de julgar 

“válido  ato  do  Governo  do  Distrito  Federal  (§  5°,  do  art.  48,  do 
Decreto n° 18.955/97 - RICMS/DF, com a redação dada pelo inc. VIII, do art. 
1°  do Decreto n°  37.122/16),  contestado em face  do  citado dispositivo  da 
Constituição Federal.”(pág. 119 do doc. eletrônico 3).

É o relatório. Decido.
No  caso,  o  recurso  extraordinário  versa  sobre  matéria  cuja 

repercussão  geral  já  foi  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  no 
Plenário Virtual, no julgamento do ARE 1.237.351 RG/DF (Tema 1.093), da 
relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa segue transcrita:

“ICMS  -  DIFERENCIAL  DE  ALÍQUOTA  -  EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 - ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  ADEQUAÇÃO -  REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade 
de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas 
do ICMS -  DIFAL,  nas operações interestaduais  envolvendo consumidores 
finais não contribuintes”. 

Isso posto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem 
para  que  seja  observado  o  disposto  nos  arts.  1.039,  1.040  e  1.041  do 
CPC/2015,  visto  que  neste  apelo  extremo  discute-se  questão  que  será 
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apreciada  no  julgamento  do  Tema  1.093  da  Sistemática  de  Repercussão 
Geral. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.217.152 (710)
ORIGEM : 07085979520178070018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.
ADV.(A/S) : JULIO CESAR GOULART LANES (9340A/AL, 22398/BA, 

21994-A/CE, 29745/DF, 17664/ES, 30401/GO, 
119130/MG, 13449-A/MS, 13329/A/MT, 46648-A/PB, 
01088/PE, 43861/PR, 156273/RJ, 712-A/RN, 4365/RO, 
46648/RS, 24166/SC, 519A/SE, 285224/SP)

RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Na  origem,  NET+PHONE  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.  impetrou 

Mandado de Segurança em face do DISTRITO FEDERAL, questionando (Vol. 
1, fl. 9):

“a  exigência  de  ICMS,  em  operações  envolvendo  mercadorias 
destinadas a consumidor final, em valor correspondente à diferença entre (i) a 
alíquota interna (de 18%) do Distrito Federal e (ii) a alíquota interestadual de 
12%  nas  operações  com  produtos  nacionais  ou  4%  nas  operações  com 
produtos importados do exterior, conforme sistemática instituída pela Emenda 
Constitucional n° 87/2015 e regulamentada pelo Convênio ICMS n° 93/2015. 

Objetiva-se o afastamento da referida exigência de ICMS pelo Distrito 
Federal,  até  que seja  editada uma lei  complementar  regulamentando essa 
emenda constitucional  e,  adicionalmente,  uma nova  lei  do  Distrito  Federal 
posterior a essa lei complementar. 

Ressalte-se, desde já, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em 
caso análogo, que o diferencial de alíquota de ICMS ("DIFAL") somente pode 
ser validamente instituído por lei estadual após a edição de lei complementar 
que o preveja (Ag. Reg. no RE n° 580.903), razão pela qual inclusive há um 
projeto de lei complementar, em tramitação no Congresso Nacional, que prevê 
a inclusão das hipóteses de incidência do "DIFAL" na Lei Kandir (o Projeto de 
Lei n° 325/2016)”.

O Tribunal de origem manteve sentença que denegou a ordem, nos 
termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 51):

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. 
ICMS.  DIFAL.  INCONSTITUCIONALIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
LEGALIDADE  DA  TRIBUTAÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO 
PROVIDO. 

I – Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade 
da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao 
ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem 
reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na 
via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito 
líquido e certo do impetrante. 

II  -  Lado  outro  não  resta  verificada  a  inconstitucionalidade  na 
cobrança  do  DIFAL  -  Diferencial  de  Alíquotas  proveniente  de  operações 
interestaduais nas quais incidam o ICMS, ainda que empresa optante pelo 
regime de tributação instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 128/2008 (Simples Nacional), uma vez que a LC 
123/2006 estabelece que o ICMS recolhido mensalmente pela guia única do 
Simples não exclui a obrigatoriedade de recolher o diferencial do ICMS devido 
nas aquisições de bens e mercadorias a outros Estados. 

III - Recurso de Apelação conhecido e não provido”.
Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl.  105), foram rejeitados 

(Vol. 6, fl. 5).
No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 31), interposto com amparo no 

art.  102,  III,  “a”  e  “a”,  da  Constituição  Federal,  NET+PHONE 
TELECOMUNICAÇÕES  LTDA  alega  violação  aos  seguintes  dispositivos 
constitucionais (Vol. 6, fl. 35):

(a) art. 5°, LV e LIV; e 93, IX da CF/1988, defendendo a nulidade do 
acórdão  recorrido,  já  que  a  despeito  da  oposição  dos  Embargos  de 
Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas;

(b)  art.  146,  I,  da  CF/1988,  “pois  cabe  exclusivamente  à  lei 
complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Vol. 6, fl. 35); 

(c) art. 146, III, "a", da CF/1988, “haja vista que a regulamentação das 
regras  gerais  em  matéria  tributária  deve  ser  realizada  por  meio  de  Lei 
Complementar, e não por Convênio, como ocorreu” (Vol. 6, fl. 35); e

(d) art. 155, XII, § 2°, alíneas "a", "c", "d", e "i", da CF/1988, “tendo em 
vista que somente Lei Complementar poderá definir os contribuintes do ICMS, 
definir o local do seu recolhimento e fixar sua base de cálculo” (Vol. 6, fl. 35).

Ao final, requer (a) “seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, 

por erro de procedimento (violação ao art. 5°, LIV e LV, art. 93, IX, da CF/88), 
determinando-se  a  remessa  dos  autos  ao  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do 
Distrito Federal, a fim de que um novo acórdão seja proferido”; ou (b) “caso 
seja superada a nulidade referida no item anterior, que seja reformado o v. 
acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito da RECORRENTE 
de não  recolher  os  débitos  de diferencial  de alíquotas de ICMS ("DIFAL") 
quando de operações  interestaduais  envolvendo  mercadorias  destinadas a 
consumidores finais situados no Distrito Federal, conforme a sistemática do 
Convênio ICMS n° 93/2015, enquanto não for editada uma lei complementar 
regulamentadora da Emenda Constitucional n° 87/15 e, adicionalmente, uma 
lei do DF em conformidade com essa lei complementar” (Vol. 7; fl. 10)

Em  contrarrazões  (Vol.  7,  fl.  28),  o  DISTRITO  FEDERAL  alega, 
preliminarmente, (a) incidência dos Temas 339 e 660 desta CORTE, quanto à 
suposta violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição; (b) ofensa 
meramente reflexa ao texto constitucional; e (c) aplicação da Súmula 282/STF. 
No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.

O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de 
que  (a)  os  dispositivos  constitucionais  tidos  por  violados  não  foram 
prequestionados (Súmula 282/STF); e (b) “com relação à interposição fundada 
na alínea "c" do permissivo constitucional, (...) a recorrente não fundamentou 
o recurso nesse aspecto, atraindo, assim, a incidência do enunciado 284 da 
Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação 
impede a exata compreensão da controvérsia”  (Vol. 8, fl. 5).

No Agravo, a parte refutou os óbices apontados, aduzindo que (a) 
houve violação aos dispositivos apontados como violados; (b) são inaplicáveis 
os óbices previstos nas Súmula 282/STF e 284/STF; (c) (Vol. 8, fl. 20).

Em  24  de  junho  de  2019,  determinei  a  devolução  dos  autos  à 
instância de origem, para observância do Tema 517 da repercussão geral (RE 
970.821-RG), que trata da “aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à  
empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL” (Vol. 12).

Em 14 de setembro de 2021, NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA interpôs Agravo Interno, por meio do qual requereu a substituição do 
Tema 517 pelo Tema 1093, em que esta CORTE firmou tese no sentido de 
que  “a  cobrança  do  diferencial  de  alíquota  alusivo  ao  ICMS,  conforme  
introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei  
complementar veiculando normas gerais” (Vol. 15, fl. 239).

O Tribunal de origem não conheceu do Agravo Interno e, na mesma 
oportunidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento 
de  que  o  acórdão  recorrido  está  em conformidade  com a  tese  fixada  no 
julgamento do Tema 517 da repercussão geral (Vol. 15, fl. 263).

É o relatório. Decido. 
De início, afasto a aplicação, ao caso, do Tema 517 da repercussão 

geral, em que se fixou tese no sentido de que  É constitucional a imposição 
tributária  de  diferencial  de  alíquota  do  ICMS  pelo  Estado  de  destino  na  
entrada  de  mercadoria  em seu  território  devido  por  sociedade empresária 
aderente  ao  Simples  Nacional,  independentemente  da  posição  desta  na 
cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.

Isso porque a discussão aqui posta a debate, conforme consta da 
peça exordial, diz respeito à necessidade ou não de lei complementar para a 
exigência  de  Diferença  de  Alíquotas  do  ICMS  –  DIFAL  nas  operações 
interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, 
questão  diversa,  portanto,  daquela  constate  do  referido  precedente 
paradigma. 

Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do mérito do 
presente Recurso Extraordinário.

Cuida-se  de  matéria  eminentemente  constitucional,  devidamente 
prequestionada  na  instância  de  origem.  Presentes  todos  os  pressupostos 
recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 

Assiste razão à recorrente.
O  Tribunal  de  origem  manteve  sentença  que  denegou  a  ordem 

pleiteada, aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 54):
“Como  já  relatado  alega  a  parte  apelante  que  a  exigência  do 

diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) é indevida na Unidade da Federação 
de destino, no caso, o Distrito Federal, sob o fundamento, em suma de que as 
inovações em matéria de ICMS devem necessariamente ser reguladas por lei 
complementar. Razão não lhe assiste. 

Com efeito, a legislação aplicável ao caso, bem como o entendimento 
deste egrégio Tribunal de Justiça tem sido no mesmo sentido da sentença 
recorrida, senão vejamos: 

A Lei Distrital n. 5.558/16 acrescentou a alínea "e" ao inciso III, do 
parágrafo único, do art. 2º, da Lei n. 1.254/96, que dispõe acerca do ICMS 
relativo a mercadorias oriundas de outros estados, in verbis: “Parágrafo único. 
O imposto incide também sobre: 

(...) 
III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra 

unidade federada, de: 
a)  mercadoria  sujeita  ao  regime  de  pagamento  antecipado  do 

imposto; 
b)  bens  ou  serviços  adquiridos  por  contribuinte  do  imposto, 

destinados a uso, consumo ou ativo permanente;
c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização 
ou à industrialização;

d)  mercadoria  a  ser  comercializada  sem  destinatário  certo  ou 
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destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular.
e)  mercadoria  não sujeita  ao regime de pagamento antecipado do 

imposto adquirida por contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e 
Empresas  de  Pequeno  Porte  -  Simples  Nacional,  instituído  pela  Lei 
Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

IV - operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo 
adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito 
Federal. (grifo nosso). 

(...)” 
A  norma  acima  afasta  a  alegação  de  ilegalidade  na  forma  de 

cobrança  da  diferença  das  alíquotas  interna  e  interestadual,  referente  ao 
ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, não 
sendo  possível  afastar  tal  entendimento  sem  reconhecer  a 
inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do 
mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo 
do impetrante. 

Ademais,  o  colendo  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se pronunciou 
quanto  ao  cabimento  da  cobrança  antecipada  no  ICMS  das  mercadorias 
adquiridas pelas empresas optantes pelo "Simples Nacional". 

Deste modo, não verifico inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL 
- Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais nas quais 
incidam  o  ICMS,  ainda  que  empresa  optante  pelo  regime  de  tributação 
instituído  pela  Lei  Complementar  nº  123/2006,  alterada  pela  Lei 
Complementar nº 128/2008 (Simples Nacional), uma vez que a LC 123/2006 
estabelece que o ICMS recolhido mensalmente pela guia única do Simples 
não exclui  a obrigatoriedade de recolher o diferencial  do ICMS devido nas 
aquisições de bens e mercadorias a outros Estados. 

Neste sentido, é entendimento desta Corte de Justiça no sentido 
de que a cobrança do DIFAL/ICMS é válida mesmo sem a prévia edição 
de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica 
em nova exação,  tampouco em nova hipótese  de incidência,  base  de 
cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. 

Ademais,  o  convênio  ICMS  93/2015-CONFAZ  e  a  Lei  Distrital 
5.546/2015 não trazem nenhuma inovação quanto aos elementos essenciais 
do ICMS, limitando-se, tão somente, a repetir as disposições pertinentes da 
Constituição e da Lei Complementar 87/96.

Com efeito, o convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ, assim determinar 
em suas cláusulas primeira e segunda: 

[…]
Por sua vez a Lei Distrital 5.546/2015 disciplina em seus artigos 1º e 

20: 
[…]
Conforme  se  verifica  acima,  tais  normas  tão  somente  repetem  o 

disposto no artigo 155 da CF/88 bem como no artigo 13 da LC 87/96: 
[…]
Deste modo, andou bem o Juízo a quo quando afirmou que: 
“A lógica da sistemática constitucional relativa ao ICMS indicava que 

nas operações interestaduais o imposto era devido ao estado de origem da 
mercadoria, com a exceção das transações em que o destinatário do bem era 
contribuinte do ICMS e consumidor final. Nestes casos, o Estado de destino 
recolheria a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota do Estado de 
origem. 

Após o advento do comércio eletrônico houve inovação na forma de 
circulação  de  mercadorias,  pois  passaram  a  ser  realizadas  transações 
interestaduais em que o destinatário do bem não é contribuinte do ICMS. Com 
isso,  o  ICMS incidente na operação era pago integralmente ao Estado de 
origem, causando grande desequilíbrio na arrecadação do tributo, visto que, 
em razão da abreviação da cadeia de circulação da mercadoria, somente os 
Estados de origem continuaram a recolher o imposto. 

Para regulamentar a questão, foi editado o Convênio ICMS 21/2011 
pelo CONFAZ,  que posteriormente foi  julgado inconstitucional  pelo  STF na 
ADI  4628/DF  (Tribunal  Pleno,  Relator  Min.  LUIZ  FUX,  DJe-230  DIVULG 
21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). 

Em  seguida,  foi  editada  a  EC  87/2015,  que  constitucionalizou  o 
regramento  do  Convênio  ICMS  21/2011,  introduzindo  as  alterações  já 
transcritas acima. Em síntese, foi eliminada a distinção de tratamento entre as 
operações interestaduais quanto à condição do destinatário do bem ser ou 
não contribuinte do ICMS. 

A EC 87/2015  não  inovou  a  respeito  da  definição  da  hipótese  de 
incidência,  da  base  de  cálculo  ou  da  alíquota  do  tributo.  Na  verdade,  tal 
Emenda  se  limitou  a  equiparar  as  operações  interestaduais  feitas  entre 
contribuintes  com  as  operações  que  destinem  bens  a  não-contribuintes 
localizados em outro estado, para fins de aplicação da alíquota interestadual 
do ICMS e sua repartição entre os estados envolvidos. 

Em virtude disso, não se vislumbra a necessidade de edição de 
lei complementar específica para regulamentar a EC 87/2015, pois todas 
essas questões já se encontram definidas na LC 87/1996 (Lei Kandir), 
que traz o regramento sobre o ICMS em âmbito nacional. 

Por  outro  lado,  o  Convênio  ICMS  93  não  inovou  em  questões 
reservadas ao tratamento por lei complementar, visto que teve por finalidade 
tão  somente  regulamentar  o  procedimento  a  ser  observado  na  tributação 
sobre  operações  interestaduais  destinadas  ao  consumidor  final  não 
contribuinte do ICMS. 

No mais, o Convênio ICMS 93 não estipula alíquota interestadual ou 
interna, nem define a base de cálculo do imposto. 

A rigor, limitou-se a reproduzir o disposto no art. 155, § 2º, VII, “a” e 
“b”, da CF e no art. 13 da LC 87/1996. Nesse sentido, não se restou verificada 
a ilegalidade apontada.

Dessa forma,  a  cobrança do diferencial  de alíquota de ICMS,  nos 
termos  da  Lei  Distrital  nº  5.558/2015,  às  empresas  optantes  do  sistema 
tributário Simples Nacional, é indubitavelmente lícita. 

[…]
Ante  o  exposto,  CONHEÇO  do  recurso  interposto  pela 

Autora/Apelante NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a ele NEGO 
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por todos os seus termos. É como 
voto.”

Ressalvado meu entendimento pessoal, o Plenário desta CORTE, em 
24/2/2021,  no  julgamento  do  RE  1.287.019-RG,  Relator  para  acórdão  o 
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1093), 
fixou tese no sentido de que:

 “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme  
introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei  
complementar veiculando normas gerais.”

O acórdão ficou assim ementado:
“EMENTA  Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral.  Direito 

tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações 
em  que  haja  a  destinação  de  bens  e  serviços  a  consumidor  final  não 
contribuinte  do  ICMS localizado  em estado  distinto  daquele  do  remetente. 
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, 
a  e  b;  e  art.  155,  § 2º,  XII,  a,  b,  c,  d  e  i,  da CF/88).  Cláusulas primeira, 
segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e 
empresas  de  pequeno  porte.  Simples  Nacional.  Matéria  reservada  a  lei 
complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do 
Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 

1.  A  EC  nº  87/15  criou  nova  relação  jurídico-tributária  entre  o 
remetente  do  bem  ou  serviço  (contribuinte)  e  o  estado  de  destino  nas 
operações  com  bens  e  serviços  destinados  a  consumidor  final  não 
contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, 
que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido 
entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado 
com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre 
a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.  Convênio  interestadual  não  pode  suprir  a  ausência  de  lei 
complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases 
de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações 
interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como 
fizeram as  cláusulas  primeira,  segunda,  terceira  e  sexta  do Convênio 
ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a 
extensão  da  sistemática  da  EC  nº  87/2015  aos  optantes  do  Simples 
Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que 
estabelece  normas  gerais  relativas  ao  tratamento  diferenciado  e 
favorecido  a  ser  dispensado  às  microempresas  e  às  empresas  de 
pequeno  porte,  à  luz  do  art.  146,  inciso  III,  d,  e  parágrafo  único,  da 
Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de 
alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 
87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5.  Recurso  extraordinário  provido,  assentando-se  a  invalidade  da 
cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, 
em operação interestadual  envolvendo mercadoria  destinada a consumidor 
final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das 
cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, 
de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data 
da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às 
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro 
seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução 
em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais 
a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à 
conclusão deste julgamento (2022),  exceto no que diz  respeito  às normas 
legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos 
efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos 
da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em 
curso”.

O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela 
qual merece reforma o acórdão recorrido. 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento 
Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  CONHEÇO  DO  AGRAVO  PARA, 
DESDE  LOGO,  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, 
para conceder a ordem, de modo a reconhecer o direito da impetrante a não 
recolher  os  débitos  de  ICMS  incidente  sobre  operações  interestaduais 
envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Distrito 
Federal, conforme a sistemática do Convênio ICMS 93/2015 e da Lei Distrital 
5.546/2015, enquanto não for editada lei complementar regulamentadora da 
Emenda Constitucional 87/2015.
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Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.
Publique-se. 
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.297.765 (711)
ORIGEM : 52232353720198090000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA
ADV.(A/S) : KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO (60765/DF, 

33710/GO, 458856/SP)
RECDO.(A/S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: (eDOC 4, p. 
7)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 
10.140/2018,  QUE  INSTITUI  A  POLÍTICA  MUNICIPAL  DE  ATENÇÃO  À 
SAÚDE BUCAL DA PESSOA HOSPITALIZADA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA.  
VÍCIO DE INICIATIVA. AFRONTA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE 
OS  PODERES.  VIOLAÇÃO  DA  AUTONOMIA  FINANCEIRA,  
ADMINISTRATIVA  E  ORÇAMENTÁRIA  DO  PODER  EXECUTIVO.  1.  Os 
Poderes da República são independentes e harmônicos entre si. A reserva de 
iniciativa de lei  é  aspecto basilar  da regra constitucional  de Tripartição de  
Poderes, a qual, por seu turno, é inerente ao regime democrático. Objetiva-se  
garantir  a  autonomia  e independência,  para que somente o  próprio  Poder 
possa  legislar  sobre  sua  organização,  administração,  regime  de  pessoal,  
orçamento,  e  outras  matérias  que  lhe  digam  respeito,  dentro  dos  limites 
estabelecidos pela própria Constituição. A matéria cuja iniciativa de projeto de  
lei seja reservada constitucionalmente não pode ser tratada sem tal iniciativa.  
2. O Ministério Público, o Poder Judiciário e o Poder Executivo são dotados  
de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, sendo evidente que a 
iniciativa de lei  que trate de sua organização,  administração ou gestão de 
recursos  é  reservada  exclusivamente  a cada  uma destas  instituições,  sob 
pena de se agasalhar desapropriada intervenção externa. 3. Assim, vê-se que 
a norma impugnada, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, viola a 
reserva  de  iniciativa  privativa  e  a  autonomia  funcional  e  administrativa 
conferida pelo texto constitucional aos Órgãos mencionados. Ademais, o fato  
de o Legislativo Municipal ter aprovado o diploma legal não sana o vício de 
iniciativa  apontado.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE.”

No recurso extraordinário,  com fundamento no art.  102, III,  “a”,  do 
permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  ao  art.  61,  §  1º,  II,  “d”,  da 
Constituição Federal. 

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  “analisando 
restritivamente os dispositivos da Lei Municipal nº 10.140/2018, não há como 
se cogitar da invasão,  pelo Poder Legislativo Municipal,  das competências  
contempladas no artigo 77, inciso V, da Constituição Estadual, e no artigo 61,  
§ 1º, II, “d”, da Constituição Federal, haja vista que o ato normativo fustigado 
tão  somente  institui  uma  política  pública  de  notório  interesse  local,  sem 
atribuir a qualquer dos órgãos do Poder Executivo a execução desta.” (eDOC 
8, p. 10)

A  Presidência  do  TJGO  inadmitiu  o  recurso  extraordinário  por 
entender que “O Recurso Extraordinário não é sede própria para discussão de  
eventual  ofensa  a  dispositivo  infraconstitucional,  sendo  a  matéria  da  
competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  Recuso  Especial,  nos 
termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal” e que “a conclusão 
sobre o acerto ou desacerto  da decisão recorrida demandaria  incursão no  
conjunto  fático-probatório  dos  autos,  o  que  impede  o  trânsito  do  Recurso  
Extraordinário,  nos  termos  da  Súmula  279  do  Supremo  Tribunal  Federal.” 
(eDOC 12)  

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Instada,  a  Procuradoria-Geral  da  União  manifesta-se  em  parecer 

assim ementado: (eDOC 24, p. 1)
“Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  Municipal  10.140/2018. 

Política  Municipal  de  Atenção  à  Saúde  Bucal  da  Pessoa  Hospitalizada. 
Autonomia  financeira,  administrativa  e  orçamentária  do  Poder  Executivo. 
Reserva de iniciativa de lei. Alegada violação ao art. 61, §1º, inciso II, alínea 
“d”, da CF, não demonstrada. Eventual acolhimento da pretensão recursal que 
depende de análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de violação 
direta e frontal à Constituição. Parecer pelo não provimento do agravo.” 

Inicialmente,  colho  do  voto  condutor  do  acórdão  recorrido  os 
seguintes fragmentos (eDOC 4): 

“Como  visto,  trata-se  de  ADIN  proposta  pelo  PREFEITO  DE 
GOIÂNIA,  Senhor  Iris  Rezende  Machado,  com espeque no  art.  60,  II,  da 
Constituição  do  Estado  de  Goiás  (CE),  em  face  da  Lei  Municipal  nº 

10.140/2018,  que institui,  no Município  de Goiânia,  a  política municipal  de  
atenção  à  saúde  bucal  da  pessoa  hospitalizada.  De  início,  enfatizo  que 
compete  ao  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  examinar,  em sede  de  controle 
concentrado  de  constitucionalidade,  a  regularidade  dos  atos  normativos,  
visando  resguardar  a  supremacia  dos  preceitos  da  Constituição  Estadual 
(CE),  ao  teor  do  art.  46,  VIII,  ‘a’.  Como  é  cediço,  atentando-se  à 
excepcionalidade  da  ADIN,  a  própria  CE,  a  exemplo  da  Constituição  da 
República  Federativa  do  Brasil  (CRFB),  elenca  os  legitimados  para 
questionar,  via  controle  concentrado,  a  constitucionalidade  de  lei  ou  ato  
normativo estadual, assim constando da redação do art. 60, in verbis: (...)

(...)
Conforme  exposto  alhures,  o  requerente  visa  a  declaração  da 

inconstitucionalidade  formal  da  Lei  Municipal  nº  10.140/2018,  por  vício  de  
iniciativa e por violação às autonomias constitucionais conferidas ao Poder  
Executivo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Em concordância com 
o que foi arguido pelas partes, o art. 2º, caput, da CE, leciona que os Poderes 
do Estado são independentes e harmônicos entre si. E ainda que assim não o  
fizesse,  tal  disposição  seria  de  aplicação  obrigatória  e  automática  pelos 
Estados,  por  força  do  princípio  da  simetria,  aplicável  às  normas  de 
organização  dos  Poderes  da  República.  O  nascedouro  do  princípio  da 
separação de poderes reside na necessidade de se combater a concentração 
do poder político em uma única pessoa ou instituição, afastando uma maior  
possibilidade de ocorrência  de abusos.  Atente-se,  ainda,  que a divisão de 
competências entre poderes estatais independentes, alicerçado no sistema de 
freios e contrapesos, fomenta a fiscalização e responsabilização mútua entre 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com efeito, a reserva de iniciativa de  
lei é aspecto basilar da regra constitucional de tripartição de poderes, a qual,  
por seu turno, é inerente ao regime democrático. O elemento fundamental que  
leva os textos constitucionais a estabelecer reserva de iniciativa legislativa é 
garantir a autonomia e independência, para que somente o próprio Poder ou 
instituição possa  legislar  sobre  sua  organização,  administração,  regime de 
pessoal,  orçamento,  e  outras matérias  que lhe digam respeito,  dentro  dos  
limites estabelecidos pela própria CRFB. 

(...)
Oportuno  acrescentar  que  o  fato  de  o  Legislativo  Municipal  ter  

aprovado  o  diploma  legal  não  sana  o  vício  de  iniciativa  apontado.  À  
semelhança do que ocorre com as matérias de inciativa exclusiva do Chefe do 
Executivo, a sanção deste não repara a inconstitucionalidade que acompanha  
a norma desde antes de sua entrada no ordenamento.

(...).” 
Este  Supremo  Tribunal  firmou  entendimento  de  ser  competência 

privativa  do Chefe do Executivo  a iniciativa  de lei  dispondo sobre criação, 
estruturação  e  atribuições  das  secretarias  e  de  órgãos  da  Administração 
Pública, sob pena de declaração de sua inconstitucionalidade pela afronta ao 
princípio da separação dos poderes. 

No  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  3.981, 
Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de que 
“padece  de  inconstitucionalidade  formal  lei  de  iniciativa  parlamentar  que 
disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública (art. 61, § 1º,  
II, ‘e’ e art. 84, VI, da Constituição Federal)” (DJe 20.5.2020). Nesse sentido 
os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  DEMONSTRAÇÃO  DE  REPERCUSSÃO  GERAL. 
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  CONTROLE  DE 
CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I  -  A mera 
alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação 
adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência  
prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - O acórdão recorrido encontra-se em 
consonância  com  o  entendimento desta  Corte,  no  sentido  de  que  é  
inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre  
atribuições  de  órgãos  da  Administração  Pública.  Precedentes.  III  -  Agravo 
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, §  
4°,  do  CPC/2015”  (ARE  n.  1.293.984-AgR,  Relator  o  Ministro  Ricardo  
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021). 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI  12.257/2006,  
DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  POLÍTICA DE  REESTRUTURAÇÃO  DAS 
SANTAS  CASAS  E  HOSPITAIS  FILANTRÓPICOS.  INICIATIVA 
PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO 
CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO.  ATRIBUIÇÃO  DE  ÓRGÃOS  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA E  DESTINAÇÃO  DE  RECEITAS  PÚBLICAS.  
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual  
12.257/2006,  de  iniciativa  parlamentar,  dispõe  sobre  política pública a  ser 
executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas 
atribuições  desse  órgão,  que  passa  a  assumir  a  responsabilidade  pela 
qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de 
recursos  do  Fundo  Estadual  de  Saúde (art.  2º).  2.  Inconstitucionalidade 
formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição 
Federal  (art.  61,  §  1º,  II,  c  e  e)  reserva  ao  chefe  do  Poder  Executivo  a  
iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou  
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que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos.  
3. Ação Direta julgada procedente” (ADI n. 4.288, Redator para o Acórdão o  
Ministro  Alexandre  de  Moraes,  Plenário,  DJe  13.8.2020).  “Ação  direta  de 
inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul.  
Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do  
Executivo  para iniciar  o  processo legislativo normas  que criem atribuições 
para  órgão  da  administração  pública.  Precedentes.  4.  Ação  direta  de 
inconstitucionalidade julgada procedente”  (ADI  n.  2.807,  Relator  o  Ministro  
Gilmar Mendes, DJe 20.3.2020). 

A  Procuradoria-Geral  da  República,  em  seu  parecer,  assim 
manifestou: (eDOC 24, pp. 2-4)

“(...)
As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos 

requisitos  de  admissibilidade  pelo  recurso  extraordinário  interposto.  O 
conhecimento do extraordinário esbarra na proibição de análise de violação 
reflexa  à  Constituição.  Isso  porque  o  eventual  acolhimento  da  pretensão 
recursal - no sentido de que “analisando restritivamente os dispositivos da Lei  
Municipal  10.140/2018,  não  há  como  se  cogitar  de  invasão,  pelo  Poder 
Legislativo Municipal, das competências contempladas no artigo 77, inciso V,  
da Constituição Estadual, e no artigo 61, §1º, II, d, da Constituição Federal,  
haja  vista  que o ato normativo  fustigado  tão  somente  institui  uma política  
pública  de  notório  interesse  local,  sem atribuir  a  qualquer  dos  órgãos  do  
Poder  Executivo  a  execução  desta”,  grifo  nosso  -  depende de  análise  de  
legislação  infraconstitucional,  e  o  extraordinário  exige  que  a  violação 
apontada seja direta e frontal a dispositivo da Constituição. Ainda que assim 
não fosse, as razões do extraordinário não lograram demonstrar violação ao 
dispositivo  constitucional  apontado  –  art.  61,  §1º,  II,  d,  da  Constituição 
Federal. A lei municipal questionada1 , de fato, dispõe sobre organização e  
atribuições da Prefeitura do Município de Goiânia - cria uma obrigação legal  
direcionada ao Executivo municipal, sobre a necessidade de instituir a Política  
Municipal  de  Atenção  à  Saúde Bucal  da  Pessoa  Hospitalizada,  dispondo,  
ainda, que “as despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário” - matéria de 
competência  privativa  do  Poder  Executivo,  o  que  caracteriza  
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, nos termos do art. 77, V, 
da Constituição do Estado de Goiás – “Art. 77 -Compete privativamente ao  
Prefeito: (...) V - dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos  
órgãos da administração municipal”.”

Verifico,  portanto,  que  o  acórdão  vergastado  não  diverge  da 
jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, 
IV, b, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.305.398 (712)
ORIGEM : 00201236520188270000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO TOCANTINS
PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE BARROLANDIA
ADV.(A/S) : MARCIO GONCALVES MOREIRA (2554/TO)
ADV.(A/S) : LUANNA MAGALHAES VIEIRA (5660/TO)
RECDO.(A/S) : CELIO CANDIDO VILELA
ADV.(A/S) : ALLANDER QUINTINO MORESCHI (5080/TO)
ADV.(A/S) : VINICIUS EDUARDO LIPCZYNSKI (5792-B/TO)

DECISÃO:  Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 15, pp. 3/4):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. 
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  
PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 
DO STJ. 1. Afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente no que tange  
à prescrição do direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista  
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou  
seja,  continuada,  incidindo,  portanto,  o  disposto  na  Súmula  85  do  STJ  
(prescrição  quinquenal  anterior  à  propositura  da  ação).  REVOGAÇÃO DO  
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA 
LEI  MUNICIPAL  166/2017.  LEI  MUNICIPAL  04/1995  ANTERIOR.  ATOS 
JURÍDICOS SE REGEM PELA LEI DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM. 2. O  
direito  ao  adicional  por  tempo de  serviço  ora  discutido estava previsto  no 
estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição  
da Lei Municipal nº 04 que regulamentou o serviço público municipal, sendo 
assim,  o adicional  por tempo de serviço, também chamado de quinquênio,  
possuía  vigência  há  mais  de  20  anos  no  ordenamento  jurídico,  portanto  
integrou  o  conjunto  de  direitos  adquiridos  dos  servidores  daquela  
municipalidade,  sob a luz do princípio  do tempus regit  actum, ou seja,  no 
sentido  de  que  os  atos  jurídicos  se  regem  pela  lei  da  época  em  que  
ocorreram.  ACUMULAÇÃO  A  CADA  QUINQUÊNIO.  INCIDÊNCIA  DO 
ADICIONAL  SOBRE  OS  VENCIMENTOS.  AUSÊNCIA  DE  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 3. A interpretação da lei nos revela 
claramente  que  há  uma  cumulação  de  períodos  adquiridos  e  por  
consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial de 6% (seis por  
cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º período, e 7% 
(sete por cento), a partir do 5º período. 4. Da mesma forma, não prospera o 
inconformismo  do  Agravante quanto  à  incidência  do  adicional  sobre  os 
vencimentos,  pois  uma  simples  leitura  do  §  1º  do  art.  106  da  Lei  04/95  
supramencionada,  é  possível  interpretar  que  o  adicional  integra  ao 
vencimento  para  qualquer  efeito.  5.  É  cediço  que  havendo  previsão 
legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as 
despesas  com  os  adicionais  por  tempo  de  serviço,  sob  pena  de 
descumprimento  de  direito  subjetivo  do  servidor  público,  consistente  em 
recebimento  de  vantagem  assegurada  por  Lei.  6.  Recurso  conhecido  e  
improvido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 
12)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIV e 169, § 1º, 
I e II, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, aduz-se, que“é pacificado o entendimento de 
que o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento básico  
do cargo exercido pelo servidor público, não podendo acrescer-se à base de 
cálculo, outras vantagens, inclusive as de caráter permanente.” (eDOC 21, p. 
16)

Sustenta-se, que  “o Tribunal recorrido violou preceito constitucional,  
eis  que  a regra do  artigo 37,  inciso XIV limitou  a base  de incidência  das 
vantagens ao vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor, proibindo 
ainda a cumulação dos percentuais a cada quinquênio.” (eDOC 21, p. 19) 

A Presidência TJTO inadmitiu o recurso extraordinário, por entender 
que incide à espécie os óbices das súmulas 356 e 280 do STF. (eDOC 25)

Em  1º.02.2021,  o  Ministro  Luiz  Fux,  Presidente  desta  Corte, 
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 41 
e  702  da  sistemática  de  repercussão  geral,  para  observância  dos 
procedimentos  previstos  nos  incisos  I  a  III  do  art.  1.030  do  Código  de 
Processo Civil e na alínea  ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal. (eDOC 33)

Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJTO, considerando 
que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a 
questão  discutida  no  autos,  determinou  a  devolução  dos  autos  a  este 
Supremo Tribunal Federal. (eDOC 35) 

É o relatório. Decido.
Verifica-se que, quanto ao tema 41 da repercussão geral, o Supremo 

Tribunal  Federal  reconheceu a existência  de repercussão geral  da matéria 
discutida nestes autos, no RE-RG 563.965, DJe 18.12.2019, de relatoria da 
Ministra Cármen Lúcia (Tema 41). Reproduzo a ementa desse julgado:

“DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA 
REMUNERAÇÃO.  OFENSA  À  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DA 
IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. 
LEI  COMPLEMENTAR  N.  203/2001  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 
NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou  
a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade 
financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta 
linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte,  
no  ponto  que  alterou  a  forma  de  cálculo  de  gratificações  e,  
conseqüentemente,  a  composição da remuneração de servidores públicos,  
não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao 
princípio  da  irredutibilidade  da  remuneração.  3.  Recurso  extraordinário  ao  
qual se nega provimento.” 

No  que  concerne  ao  tema  702,  o  Supremo  Tribunal  Federal 
reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, no RE-RG 764.332, 
DJe 21.3.2014, de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa reproduzo:

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL. 
QUINQUÊNIO.  INCIDÊNCIA  SOBRE  OS  VENCIMENTOS  INTEGRAIS, 
INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO 
DE  NATUREZA  PERMANENTE.  INTERPRETAÇÃO  DE  LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO 
DOS  EFEITOS  DA AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” 

Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim 
preceitua o Código de Processo Civil:

Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:
(…)
II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o  

processo  de  competência  originária,  a  remessa  necessária  ou  o  recurso 
anteriormente  julgado,  se  o  acórdão  recorrido  contrariar  a  orientação  do 
tribunal superior.

(…)
Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o 

recurso especial ou extraordinário será remetido ao 
respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.
A  norma  atribuiu  ao  órgão  que  proferiu  o  acórdão  recorrido  a 

atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao 
caso paradigma.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1305398&codigoClasse=5511
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Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso aos Temas 
41 e 702 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente do 
Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi 
atendida.

Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem 
para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, 
ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.307.271 (713)
ORIGEM : 00266023920188260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : EDILSON JOSE MUSARDO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : VICTOR DEL CIELLO (428252/SP)
ADV.(A/S) : MAURO DEL CIELLO (32599/SP)

DECISÃO:  Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão  da  11ª  Câmara  de 
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 
6, p. 2):

“CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  -  Extinção  da  execução  com 
fundamento  na  existência  de  reestruturação  de  carreira.  Inadmissibilidade. 
Decisão  transitada  em  julgado  que  condenou  a  ré  ao  pagamento  de  
diferenças relativas à correção do índice de URV. Necessária observância dos  
parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à  
coisa  julgada  material.  Litigância  de  má-fé.  Inocorrência  das  hipóteses 
previstas  no  artigo  80  do  Código  de  Processo  Civil.  Decisão  reformada.  
RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do 
permissivo constitucional,  aponta-se ofensa aos arts.  37, X e XIII,  e 97 da 
Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do 
RE-RG 561.836.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  o  acórdão 
recorrido, ao não observar as leis que reestruturaram as carreiras dos autores, 
ora  recorridos,  afrontou  o  entendimento  proferido  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal no julgamento do RE 561.836, apreciado sob o rito da repercussão 
geral. 

O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação 
das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 11).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 6, pp. 3-6):
“(...)
Com efeito, a r. sentença que julgou extinta a execução, ao deixar de  

observar o disposto no título executivo, viola a coisa julgada material, garantia 
prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Essa é solução adotada 
pela jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: 

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO 
AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  –  Servidor  público  estadual  – 
Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.º 8.880/94 – Limites do 
título  executivo  –  Eficácia  preclusiva  da  coisa  julgada  –  Pretensão  da  
executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial,  
em virtude da reestruturação da carreira do servidor beneficiado – Com efeito,  
houve  reestruturação  das carreiras  da Polícia  Militar  pela  Lei  Estadual  n.º  
8.989/94 e outras subsequentes – A sentença acolheu a tese da executada e  
extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa  
passível  de  arguição  durante  a  fase  de  conhecimento  –  Superveniente 
formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a 
tese  defensiva  no  momento  oportuno  –  Impossibilidade  de  análise  dessa  
questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia  
preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 
535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada –  
Recurso  do  exequente  provido”.  (Apelação  nº  0036713-48.2019.8.26.0053, 
12ª  Câmara  de  Direito  Público,  rel.  Des.  OSVALDO DE OLIVEIRA,  j.  em 
29.6.2020); 

(...)
No que tange ao pedido de condenação da executada à sanção por  

litigância de má-fé, não se verifica,  na espécie, a subsunção às hipóteses  
previstas  no  artigo  80  do  Código  de  Processo  Civil.  A circunstância  de  a 
executada alegar, em sede de impugnação, a inexistência do direito em razão  
da  restruturação  das  carreiras  dos  exequentes,  por  si  só,  não  indica  que 
tenha procedido com o fim deliberado – dolo processual – de lhes acarretar  
prejuízo. Destarte, é o caso de provimento parcial do recurso, para que seja  
determinado  o  prosseguimento  da  fase  de  cumprimento  de  sentença,  em  
observância à coisa julgada material.

(...).” 
Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está 

em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, 
na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de 
conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
TÍTULO  JUDICIAL.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
COISA  JULGADA  CONFIGURADA.  DEBATE  DE  ÂMBITO 
INFRACONSTITUCIONAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO 
MERECE  TRÂNSITO.  REELABORAÇÃO  DA  MOLDURA  FÁTICA. 
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO 
RECORRIDO  PUBLICADO  EM  07.7.2014.  O  entendimento  adotado  pela  
Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não 
diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.  
Entender  de  modo  diverso  demandaria  a  reelaboração  da  moldura  fática  
delineada  no  acórdão  de  origem,  o  que  torna  oblíqua  e  reflexa  eventual  
ofensa,  insuscetível,  portanto,  de  viabilizar  o  conhecimento  do  recurso 
extraordinário.  As  razões  do  agravo  regimental  não  se  mostram  aptas  a  
infirmar  os  fundamentos  que  lastrearam  a  decisão  agravada.  Agravo 
regimental  conhecido  e  não  provido.” (ARE 860.454-AgR,  Rel.  Min.  Rosa 
Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015).

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
PROCESSUAL  CIVIL.  COISA  JULGADA.  REDISCUSSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  PENSÃO  DECORRENTE  DE AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART.  
7º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRECEDENTES.  1.  É  inviável,  na  
instância  recursal  extraordinária,  rediscutir  matéria  objeto  de  processo  de 
conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim 
de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores,  
previstas  na  parte  inicial  do  inciso  IV  do  art.  7º  do  Magno  Texto,  firmou  
entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão 
judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação 
indenizatória  ao  salário  mínimo.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  
desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 
27/6/2011)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 
21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.307.767 (714)
ORIGEM : 10033104220178260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : GILDETE FELISBERTO SANTOS
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito 
Público  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São Paulo,  assim ementado 
(eDOC 11, p. 2): 

“CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP 
nº 2220/01, que regulamenta o art. 183 da CR. O direito à concessão especial 
de  uso,  observados  os  requisitos  legais,  impõe  aos  entes  federados  um 
poder-dever de agir no sentido de assegurar moradia aos desamparados, de 
forma a dar efetividade a direito fundamental  assinalado no art.  6º da CR. 
Preenchimento  dos  requisitos  legais  para  concessão  do  benefício,  na 
hipótese, facultado ao Poder Público assegurar o exercício desse direito em 
outro local na hipótese de ocupação de imóvel, no prazo de 1 ano, a partir do 
qual,  no  silêncio  da  Administração,  consolidar-se-á  o  statu  quo.  Sentença 
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”

Não foram opostos embargos de declaração.
No  recurso  extraordinário,  que  não  apontou  o  dispositivo 

constitucional que o fundamenta, alega-se ofensa aos arts.  183, §3º e 191, 
parágrafo único, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...)  não parece 
razoável  que  a  apelada  permaneça  no  imóvel  público,  impedindo  a 
Administração Pública Indireta de preservar os interesses da coletividade. O  
bem comum deve se sobrepor ao interesse individual. Por mais nobre que  
seja a proteção constitucional  do direito à moradia, ela não possui  caráter  
absoluto,  devendo  ceder  espaço  para  a  preservação  dos  interesses  da 
coletividade.  O direito  à  moradia,  decorrente  do  princípio  da  dignidade  da 
pessoa humana, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da  
supremacia do interesse público.” (eDOC 15, p. 10)

A Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJ/SP  inadmitiu  o 
recurso com fundamento na ausência de ofensa direta à Constituição e diante 
da  incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18).
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É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim 

asseverou (eDOC 11, pp. 4/9):
“Não  é  inconstitucional,  pois  não  permite  transferência  do  bem 

público ao domínio privado; apenas disciplina a situação fundiária, ostentando 
contornos de verdadeira política pública de abrangência nacional, consoante 
considerou  o  Órgão  Especial  deste  Tribunal  ao  decidir  pela 
constitucionalidade  (da  Medida  Provisória  nº  2.220/2001)  no  âmbito  da 
Arguição de Inconstitucionalidade nº 0041454-43.2012.8.26.0000 (...).

(...)
Ao  aludir  à  posse  e  sabendo-se  que  os  bens  públicos  são 

insusceptíveis  de  apossamento,  quis  a  norma  estabelecer  como  um  dos 
requisitos  à  obtenção  do  direito  situação  fática  assemelhada  à  posse  ad 
usucapionem. 

A  propósito,  não  há  notícia  de  que  a  ocupação  do  bem, 
desapropriado pelo DER na década de 70 e transferido para o Estado de São 
Paulo em 2006, tenha sido pronta e sistematicamente reprimida antes de o 
Estado  recusar  a  pretensão  da  autora,  inclusive  como  se  depreende  dos 
termos  da  resposta  do  Secretário  Técnico  e  Executivo  do  Conselho  do 
Patrimônio Imobiliário  à  pretensão (f.  48/9),  que indeferiu  a  pretensão,  em 
10.12.2014, sob o fundamento de que não se constatou o preenchimento dos 
requisitos  mínimos  previstos  na  Medida  Provisória  nº  2.220,  o  que 
impossibilitava  a  análise  do  pleito  formulado.  Como  ponderou  o  juízo,  no 
entanto,  inclusive com amparo em laudo pericial  (acostado a f.  434/51),  a 
apelada demonstrou possuir por mais de 5 anos o imóvel público situado em 
área urbana, de 25,25 m², com finalidade de moradia (conforme documentos 
de f. 32/4 - contas de consumo de água e luz); Tal, diga-se, ao menos desde 
2010, o que afasta a alegação de prescrição, notadamente considerando-se a 
própria dicção da Medida Provisória 2.220/01 (na redação dada pelo art. 77 da 
Lei nº 13.465, de 2017: Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu 
como  seu,  por  cinco  anos),  cujo  prazo  somente  tem  início  a  partir  do 
conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 

Também não ser proprietária ou possuidora de qualquer outro, fato 
que  sequer  foi  objetado  pelo  réu  (que,  diversamente,  argumenta 
simplesmente  pela  prescrição  do  direito  de  ação),  o  que  faz  presumir  o 
alegado.  Isto  para  não  dizer  para  o  fato  de  que  não  é  possível  exigir  da 
apelada a prova negativa de ausência de outra propriedade (caso típico de 
prova diabólica),  competindo à parte adversa, como bem observou a MM.ª 
Juíza (f. 484), demonstrar o contrário, o que não fez.”

Na espécie, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a lide 
foi  dirimida  à  luz  da  legislação  infraconstitucional  pertinente  (Medida 
Provisória  2.220/2001).  Desse  modo,  a  discussão  referente  aos  requisitos 
para o reconhecimento do direito à concessão especial de uso para fins de 
moradia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou 
reflexa  eventual  ofensa  à  Constituição  Federal,  o  que  inviabiliza  o 
processamento de recurso extraordinário.

Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado 
demandaria  o  reexame  de  fatos  e  provas  constantes  dos  autos,  o  que 
inviabiliza  o  processamento  do  apelo  extremo,  tendo  em  vista  a  vedação 
contida na Súmula 279 do STF. 

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 
932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude 
da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.308.675 (715)
ORIGEM : 01187660720208217000 - TJRS - RS - 2ª TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS
ADV.(A/S) : LUCAS RICARDO DAL BOSCO (83222/RS, 46697/SC)
RECDO.(A/S) : LORI DANI MARIA GALLINA
ADV.(A/S) : ROGERIO BATISTA (57452/RS, 35054/SC)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma  Recursal da 
Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do 
Sul , assim ementado (eDOC 3, p. 24): 

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO 
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS 
NÃO  IMPLEMENTADOS.  REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA  PELA  AUTORA 
NÃO  GUARDOU  COMPASSO  COM  OS  VALORES  FIXADOS 
NACIONALMENTE. LEI MUNICIPAL Nº. 3.549/2005. VENCIMENTO BÁSICO 
DOS  PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 
PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”

Não foram opostos embargos de declaração.

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
a,  do  permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  ao  art.   206,  VIII,  da 
Constituição Federal e art. 60 do ADCT.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 6)
“Compulsando  as  razões  de  decidir  da  Egrégia  Turma  Recursal,  

verifica-se que a Turma utilizou-se do julgado do STF prolatado na ADI nº  
4.167, a qual julgou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08, a luz  
dos  artigos  206,  inciso  VIII  da  CFRB/88  e  60  do  Ato  das  Disposições  
Constitucionais Transitórias.

 Em  que  pese  o  entendimento  empossado,  o  Município  
Réu/Recorrente entende equivocada a aplicação dos argumentos do julgado  
da ADI 4.167 para decidir a lide apresentada nestes autos, uma vez que a  
divergência  ora analisada extrapola as razões de decidir  apresentadas  na 
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  referida,  acabando  por  contrariar  os 
artigos  206,  inciso  VIII  da  CFRB/88  e  60  do  Ato  das  Disposições  
Constitucionais Transitórias.” 

A  Primeira  Vice-Presidência  do  TJ/RS  inadmitiu  o  extraordinário, 
porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência 
do STF, bem como pela incidência  das súmulas 279 e 280. (eDOC 4, pp. 
34/44) 

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  a  Turma  Recursal  do  Tribunal  de  origem,  por 

unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, pp. 
24/34):

“No caso dos autos, a autora é professor municipal aposentada em 
Getúlio Vargas, e ocupava o Nível 3 (fl. 177). 

É fato incontroverso que, por meio da ADI 4.167/DF, restou definida a  
incidência do Piso Nacional sobre o vencimento básico. 

Todavia,  impende  analisar  a  legislação  específica  no  âmbito  do 
Município de Getúlio Vargas, a fim de verificar se os valores fixados a título de  
vencimento  básico  pelo  Município  respeitaram  o  disposto  na  Lei  do  Piso  
Nacional. 

A Lei Federal nº 11.494/08, que instituiu o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da  
Educação (FUNDEB)2 como índice de atualização anual do Piso Nacional do  
Magistério, fixou os seguintes valores: (...)

 No  âmbito  do  Município  de  Getúlio  Vargas,  a  Lei  Municipal  nº  
3.549/2005, que criou o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,  
assim dispõe:

 Art. 8.º As classes constituem a linha de promoção dos Art. 22- A 
remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível  de  
habilitação  em  que  se  encontre  e  a  classe,  acrescida  das  vantagens 
pecuniárias a que fizer jus.

 § 1º - Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para a  
classe inicial, no nível mínimo de habilitação. 

§ 2º - Os valores dos vencimentos básicos de cada nível são:
 Nível 1 - 1 (um) vencimento básico;
 Nível 2 - 1,30 do vencimento básico no nível 1;
 Nível 3 - 1,50 do vencimento básico no nível 1; 
Nível 4 - 1,70 do vencimento básico do nível 1;
 Nível 5 - 2,00 do vencimento básico do nível 1; 
Nível 6 - 2,30 do vencimento básico do nível 1; 
§ 3º -  O vencimento básico do Nível  1 fica fixado em R$- 848,40  

(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) (Redação dada pela  
Lei Municipal nº 4.746, de 11/02/2014).

 Conforme estabelecido na legislação de regência, para aferição do  
vencimento básico do magistério, necessário projetar sobre o valor padrão os  
coeficientes multiplicadores previstos em lei,  o que não foi  respeitado pelo 
demandado.

Nesse  ínterim,  tomando-se  por  base  o  valor  reajustado  do  Piso 
Salarial  divulgado  pelo  FUNDEB  e  a  proporcionalidade  da  carga  horária  
exercida pela Parte Autora, o município réu não observou corretamente os  
parâmetros de vencimento fixados pela Lei Federal nº 11.738/08.

 De  acordo com a  documentação acostada aos autos,  é  possível  
verificar que o Município de Getúlio Vargas não ajustou o vencimento básico  
dos servidores do magistério público municipal de acordo com o Piso Salarial  
divulgado pelo FUNDEB e a proporcionalidade da carga horária exercida pelo 
autor de acordo com o nível e classe que ocupa. ”

No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da 
educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em 
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  segundo  a  qual  é 
constitucional  a  norma  geral  federal  que  fixou  o  piso  nacional  para  os 
professores da educação básica: 

“CONSTITUCIONAL.  FINANCEIRO.  PACTO  FEDERATIVO  E 
REPARTIÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  PISO  NACIONAL  PARA  OS 
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.  CONCEITO  DE  PISO: 
VENCIMENTO  OU  REMUNERAÇÃO  GLOBAL.  RISCOS  FINANCEIRO  E 
ORÇAMENTÁRIO.  JORNADA  DE  TRABALHO:  FIXAÇÃO  DO  TEMPO 
MÍNIMO  PARA DEDICAÇÃO  A ATIVIDADES  EXTRACLASSE  EM  1/3  DA 
JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI  
11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. 
Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida  
em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos 
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professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).  
2.  É  constitucional  a  norma  geral  federal  que  fixou  o  piso  salarial  dos 
professores  do  ensino  médio  com  base  no  vencimento,  e  não  na  
remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais 
relativas  ao  piso  de  vencimento  dos  professores  da  educação  básica,  de  
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de  
valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima 
ao  trabalhador.  3.  É  constitucional  a  norma  geral  federal  que  reserva  o 
percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica 
para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade  
julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º  
da Lei 11.738/2008.”  (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
DJe de 24.8.2011). 

Ademais,  conforme trechos  destacados  na  transcrição  do  acórdão 
recorrido,  constata-se  que  a  Turma  Recursal  decidiu  a  lide  a  partir  da 
aplicação  da  legislação  infraconstitucional  pertinente  e  ao  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  de  modo  que,  eventual  divergência  em  relação  ao 
entendimento adotado pelo juízo  a quo demandaria  o  reexame de fatos e 
provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie 
(Lei  Municipal  nº  3.549/2005),  o  que inviabiliza o processamento do apelo 
extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
Nesse sentido:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo.  2.  
Pagamento de piso salarial  aos professores da educação básica.  Acórdão 
impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao 
limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem 
predominantemente  infraconstitucional.  Reexame  de  legislação  municipal.  
Súmula  280.  4.  Necessidade  do  reexame  do  conjunto  fático-probatório.  
Impossibilidade.  Súmula  279.  Precedentes.  5.  Ausência  de  argumentos  
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega  
provimento.”  (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe de 8.2.2017).

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  1.  POSSIBILIDADE  DE 
VINCULAÇÃO  REMUNERATÓRIA  ENTRE  OS  DIVERSOS  NÍVEIS  DA 
MESMA CARREIRA.  PRECEDENTES 2.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS.  
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  279  E  280  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
DJe de 24.9.2010).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a e b, do CPC.

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude 
da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.308.695 (716)
ORIGEM : 01187773620208217000 - TJRS - RS - 2ª TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS
ADV.(A/S) : LUCAS RICARDO DAL BOSCO (83222/RS, 46697/SC)
RECDO.(A/S) : MARILETE DE FATIMA SALVADOR
ADV.(A/S) : ROGERIO BATISTA (57452/RS, 35054/SC)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma  Recursal da 
Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do 
Sul , assim ementado (eDOC 2, p. 24): 

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO 
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS 
NÃO  IMPLEMENTADOS.  REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA  PELA  AUTORA 
NÃO  GUARDOU  COMPASSO  COM  OS  VALORES  FIXADOS 
NACIONALMENTE. LEI MUNICIPAL Nº. 3.549/2005. VENCIMENTO BÁSICO 
DOS  PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 
PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 

a,  do  permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  ao  art.   206,  VIII,  da 
Constituição Federal e art. 60 do ADCT.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 6):
“Compulsando  as  razões  de  decidir  da  Egrégia  Turma  Recursal,  

verifica-se que a Turma utilizou-se do julgado do STF prolatado na ADI nº  
4.167, a qual julgou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08, a luz  
dos  artigos  206,  inciso  VIII  da  CFRB/88  e  60  do  Ato  das  Disposições  
Constitucionais Transitórias.

 Em  que  pese  o  entendimento  empossado,  o  Município  

Réu/Recorrente entende equivocada a aplicação dos argumentos do julgado  
da ADI 4.167 para decidir a lide apresentada nestes autos, uma vez que a  
divergência  ora analisada extrapola as razões de decidir  apresentadas  na 
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  referida,  acabando  por  contrariar  os 
artigos  206,  inciso  VIII  da  CFRB/88  e  60  do  Ato  das  Disposições  
Constitucionais Transitórias.” 

A  Primeira  Vice-Presidência  do  TJ/RS  inadmitiu  o  extraordinário, 
porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência 
do STF, bem como pela incidência  das súmulas 279 e 280. (eDOC 3, pp. 
34/44) 

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  a  Turma  Recursal  do  Tribunal  de  origem,  por 

unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, pp. 
24/34):

“No  caso  dos  autos,  o  autor  labora  como professor  municipal  em 
Getúlio Vargas, ocupando atualmente o Nível 3 (fl. 179).

 É fato incontroverso que, por meio da ADI 4.167/DF, restou definida a 
incidência do Piso Nacional sobre o vencimento básico.

 Todavia,  impende  analisar  a  legislação  específica  no  âmbito  do 
Município de Getúlio Vargas, a fim de verificar se os valores fixados a título de  
vencimento  básico  pelo  Município  respeitaram  o  disposto  na  Lei  do  Piso  
Nacional. 

A Lei Federal nº 11.494/08, que instituiu o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB)2 como índice de atualização anual do Piso Nacional do  
Magistério, fixou os seguintes valores:  (...)

No  âmbito  do  Município  de  Getúlio  Vargas,  a  Lei  Municipal  nº  
3.549/2005, que criou o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,  
assim dispõe: 

Art.  8.º As classes constituem a linha de promoção dos Art.  22- A  
remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível  de  
habilitação  em  que  se  encontre  e  a  classe,  acrescida  das  vantagens 
pecuniárias a que fizer jus.

 § 1º - Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para a  
classe  inicial,  no  nível  mínimo  de  habilitação.  §  2º  -  Os  valores  dos  
vencimentos básicos de cada nível são:

 Nível 1 - 1 (um) vencimento básico; 
Nível 2 - 1,30 do vencimento básico no nível 1; 
Nível 3 - 1,50 do vencimento básico no nível 1; 
Nível 4 - 1,70 do vencimento básico do nível 1;
 Nível 5 - 2,00 do vencimento básico do nível 1; 
Nível 6 - 2,30 do vencimento básico do nível 1;
 § 3º - O vencimento básico do Nível 1 fica fixado em R$- 848,40  

(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) (Redação dada pela  
Lei Municipal nº 4.746, de 11/02/2014).

Conforme estabelecido na legislação de regência, para aferição do 
vencimento básico do magistério, necessário projetar sobre o valor padrão os  
coeficientes multiplicadores previstos em lei,  o que não foi  respeitado pelo 
demandado.

 Nesse  ínterim,  tomando-se  por  base  o  valor  reajustado  do  Piso  
Salarial  divulgado  pelo  FUNDEB  e  a  proporcionalidade  da  carga  horária  
exercida pela Parte Autora, o município réu não observou corretamente os  
parâmetros de vencimento fixados pela Lei Federal nº 11.738/08. 

De  acordo  com  a  documentação  acostada  aos  autos,  é  possível  
verificar que o Município de Getúlio Vargas não ajustou o vencimento básico  
dos servidores do magistério público municipal de acordo com o Piso Salarial  
divulgado pelo FUNDEB e a proporcionalidade da carga horária exercida pelo 
autor de acordo com o nível e classe que ocupa.  ”

No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da 
educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em 
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  segundo  a  qual  é 
constitucional  a  norma  geral  federal  que  fixou  o  piso  nacional  para  os 
professores da educação básica: 

“CONSTITUCIONAL.  FINANCEIRO.  PACTO  FEDERATIVO  E 
REPARTIÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  PISO  NACIONAL  PARA  OS 
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.  CONCEITO  DE  PISO: 
VENCIMENTO  OU  REMUNERAÇÃO  GLOBAL.  RISCOS  FINANCEIRO  E 
ORÇAMENTÁRIO.  JORNADA  DE  TRABALHO:  FIXAÇÃO  DO  TEMPO 
MÍNIMO  PARA DEDICAÇÃO  A ATIVIDADES  EXTRACLASSE  EM  1/3  DA 
JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI  
11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. 
Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida  
em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos 
professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).  
2.  É  constitucional  a  norma  geral  federal  que  fixou  o  piso  salarial  dos  
professores  do  ensino  médio  com  base  no  vencimento,  e  não  na  
remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais  
relativas  ao  piso  de  vencimento  dos  professores  da  educação  básica,  de 
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de  
valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima 
ao  trabalhador.  3.  É  constitucional  a  norma  geral  federal  que  reserva  o 
percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica 
para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade  
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julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º  
da Lei 11.738/2008.”  (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
DJe de 24.8.2011). 

Ademais,  conforme trechos  destacados  na  transcrição  do  acórdão 
recorrido,  constata-se  que  a  Turma  Recursal  decidiu  a  lide  a  partir  da 
aplicação  da  legislação  infraconstitucional  pertinente  e  ao  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  de  modo  que,  eventual  divergência  em  relação  ao 
entendimento adotado pelo juízo  a quo demandaria  o  reexame de fatos e 
provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie 
(Lei  Municipal  nº  3.549/2005),  o  que inviabiliza o processamento do apelo 
extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
Nesse sentido:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo.  2.  
Pagamento de piso salarial  aos professores da educação básica.  Acórdão 
impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao 
limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem 
predominantemente  infraconstitucional.  Reexame  de  legislação  municipal.  
Súmula  280.  4.  Necessidade  do  reexame  do  conjunto  fático-probatório.  
Impossibilidade.  Súmula  279.  Precedentes.  5.  Ausência  de  argumentos  
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega  
provimento.”  (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe de 8.2.2017).

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  1.  POSSIBILIDADE  DE 
VINCULAÇÃO  REMUNERATÓRIA  ENTRE  OS  DIVERSOS  NÍVEIS  DA 
MESMA CARREIRA.  PRECEDENTES 2.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS.  
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  279  E  280  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 
DJe de 24.9.2010).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a e b, do CPC.

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude 
da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.309.113 (717)
ORIGEM : 00007171120178250045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SERGIPE
PROCED. : SERGIPE
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE NEOPOLIS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE NEOPOLIS
ADV.(A/S) : FABIANO FREIRE FEITOSA (3173/SE)
ADV.(A/S) : LIGIANE SANTOS DE MOURA (6772/SE)
RECDO.(A/S) : LENILDA LIMA DOS SANTOS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : PRISCILA GOMES BRITTO ARAGAO (6576/SE)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, p. 1):

“Apelação  Cível  –  Ação  de  Cobrança  –  Neópolis  –  Professoras 
efetivas do Município – Pleito de pagamento do Piso salarial do Magistério a 
partir  de  2012  –  Pretensão  autoral  julgada  procedente  –  Insurgência  do 
Município – Alegação de não cabimento de interferência do Poder Judiciário 
no âmbito do Poder Executivo – Rejeição - Aplicação da Lei nº 11.738/08 – 
ADIN  nº  4167  –  Constitucionalidade  da  norma  –  Plena  vigência  e 
aplicabilidade - Alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Não 
acolhimento  -  Dotação  orçamentária  que  já  deveria  estar  adequada  – 
Invocação do Princípio da Legalidade – Não cabimento - Sentença mantida – 
Apelo conhecido e improvido – À unanimidade. I - O piso salarial básico dever 
ser  integralizado  de  forma  progressiva  e  proporcional,  sendo  reajustado 
anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, a partir do ano de 2009, sendo 
que a partir  da conclusão do julgamento da ADI  4167,  em 27/04/2011,  os 
entes públicos devem adotar o valor do vencimento base como piso fixado; II - 
A atualização do respectivo piso salarial constitui  obrigação advinda da Lei 
Federal nº 11.738/08 e tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do 
parágrafo  único  do  art.  22  da  Lei  Complementar  Federal  n.  101/00;  III  - 
Recurso conhecido e improvido.” 

No recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  da 
Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º,  XXXVI e LV; 37 e 169 
da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) apesar de por 
um lado o ordenamento jurídico determinar a implantação do piso salarial do 
magistério,  por  outro  existe  a  regra que veda  a assunção de  receita  pelo 
Poder ou Órgão ultrapassando o limite prudencial ou máximo fixados em lei  
complementar  para  despesas  com  pessoal  (artigo  169,  parágrafo  1º,  da  
CF/88), configurando assim antinomia jurídica .”(eDOC 9, p. 7)

O  Tribunal  de  origem  inadmitiu  o  recurso  ante  a  necessidade  de 

análise do conjunto fático-probatório.  (eDOC 13).
 É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar a 

apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 6):
“  (...)  é  legítima  a  adequação  do  plano  de  carreira  do  Magistério  

Público Municipal da educação básica, porque a instituição e a atualização do  
respectivo  piso  salarial  constitui  obrigação  advinda  da  Lei  Federal  n.  
11.738/08, e porque tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do 
parágrafo único do art.  22 da Lei  Complementar Federal  n.  101/00.  Desta 
forma, limites de gastos da LRF não têm a força de impedir a aplicação do  
piso  salarial  da  Lei  nº  11.738/2008,  uma  vez  que  os  preceitos  para  a  
adequação dos Estados aos limites orçamentários preveem, também, outras  
formas de conter os gastos públicos, como, a extinção de cargos e funções de  
confiança, exoneração de servidores não estáveis.”

No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da 
educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em 
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  segundo  a  qual  é 
constitucional  a  norma  geral  federal  que  fixou  o  piso  nacional  para  os 
professores da educação básica:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO 
DE  COMPETÊNCIA.  PISO  NACIONAL  PARA  OS  PROFESSORES  DA 
EDUCAÇÃO  BÁSICA.  CONCEITO  DE  PISO:  VENCIMENTO  OU 
REMUNERAÇÃO  GLOBAL.  RISCOS  FINANCEIRO  E  ORÇAMENTÁRIO. 
JORNADA  DE  TRABALHO:  FIXAÇÃO  DO  TEMPO  MÍNIMO  PARA 
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 
2º,  §§  1º  E  4º,  3º,  CAPUT,  II  E  III  E  8º,  TODOS  DA LEI  11.738/2008. 
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial 
do objeto  desta ação direta de inconstitucionalidade,  na medida em que o 
cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores 
da  educação  básica  se  exauriu  (arts.  3º  e  8º  da  Lei  11.738/2008).  2.  É 
constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores 
do ensino médio com base no vencimento,  e  não na remuneração global. 
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de 
vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como 
mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, 
e  não  apenas  como instrumento  de proteção mínima ao trabalhador.  3.  É 
constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 
da  carga  horária  dos  docentes  da  educação  básica  para  dedicação  às 
atividades  extraclasse.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada 
improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 
11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 
24.8.2011). 

Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do 
acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado 
pelo  juízo  a  quo,  no  que  diz  respeito  à  implementação,  ou  não,  do  piso 
nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, da legislação 
local de regência da matéria e da Lei de Responsabilidade Fiscal, demandaria 
o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza 
o processamento do apelo extremo,  tendo em vista  a  vedação contida na 
Súmula 280 do STF. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 
932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.309.231 (718)
ORIGEM : 01647147620178190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : RODOLFO ALEXANDRE PORTO
ADV.(A/S) : NEY EDUARDO DOS SANTOS LEITE FERREIRA 

(211391/RJ)

DECISÃO: Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso  extraordinário  interposto  em  face  do  acórdão  da  Décima  Nona 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de Justiça do  Estado do Rio  de Janeiro,  assim 
ementado (eDOC 13, pp. 1/2): 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  MILITAR.  
IMPUGNAÇÃO  DE  QUESTÕES  OBJETIVAS  DA  PROVA  REALIZADA.  
ILEGALIDADES  COMPROVADAS.  PROVA EMPRESTADA.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO.  1.  O autor,  candidato no concurso  público para 
admissão no Curso de Formação de Soldados da PMERJ de 2014, afirma que 
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algumas  questões  da  prova  objetiva  de  história  realizada  abordaram 
conhecimentos não previstos no edital  do concurso, ou admitiriam mais de  
uma  resposta,  e  que  a  anulação  das  questões  resultaria  na  sua  não  
eliminação do certame. 2. A intervenção do Poder Judiciário para análise do  
teor de questão de prova de concurso público deve ser restrita aos casos de 
flagrante  ilegalidade.  Supremo  Tribunal  Federal.  Repercussão  Geral.  RE 
632853.  3.  Prova  pericial  produzida  em demanda diversa sobre o mesmo 
certame. Prova emprestada. Contraditório. Artigo 372 do Código de Processo 
Civil. 4. Perito nomeado pelo juízo que verifica a necessidade de anulação de  
três questões. A anulação destas questões no âmbito do Poder Judiciário não  
configura ingresso indevido ao mérito administrativo, na medida em que não 
se está aqui reavaliando os critérios utilizados pela banca examinadora, mas  
apenas confrontando a indagação formulada com o previsto no edital. 5.  A 
existência  de questões em que há mais  de uma resposta correta,  ou que 
apresente como correta alternativa que possui “grave incorreção na resposta”,  
conforme  constatado  na  perícia,  representa  ofensa  à  previsão  do  edital,  
devendo tal  ilegalidade ser corrigida pelo  Poder Judiciário,  em respeito ao  
princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição  (artigo  5º,  XXXV  inciso  da 
Constituição Federal). Precedente do TJERJ. Provimento parcial do recurso.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 2)
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  aos  arts.  2º;  5º,  caput; e  37, 
caput, da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  “O  v.  acórdão 
recorrido, ao acolher  as conclusões do laudo pericial  utilizado como prova 
emprestada no sentido de que existem questões com mais de uma alternativa 
correta  e  gabarito  que  aponta  como correta  alternativa  que  contém grave 
incorreção,  por  óbvio  adentrou  nos  critérios  de  formulação  e  correção  da  
banca examinadora.” (eDOC 9, pp. 6/7)

A  Terceira  Vice-Presidência  do  TJRJ  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do 
STF. (eDOC 16)

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim se manifestou 

(eDOC 3, pp. 6-14):
“(...)
No mérito, a pretensão do autor é ver anuladas questões objetivas  

relativas à disciplina história do concurso público de admissão ao Curso de 
Formação  de  Soldados  da  PMERJ,  CFSD/2014,  assim  como  sua  
reclassificação no certame, e prosseguimento nas demais fases do mesmo 
com a correção de sua redação, firmada na certeza que estas apresentariam 
conteúdo  não  previsto  no  Edital  do  Concurso,  nem sequer  constariam na  
bibliografia e livros indicados,  além de apresentar mais de uma alternativa 
como possível, o que seria vedado pelo Edital do Concurso. 

Com efeito, a matéria trazida nestes autos já foi objeto de exame e  
julgamento em diversas oportunidades, tendo a jurisprudência do STF, do STJ 
e  deste  Tribunal  se  consolidado  no  sentido  de  que  não  cabe  ao  Poder 
Judiciário,  no  controle  jurisdicional  da  legalidade  do  concurso  público, 
examinar o critério de formulação, avaliação das provas e notas atribuídas  
aos  candidatos.  Cediço  que  ao  Poder  Judiciário  somente  é  permitido 
examinar se foi malferida a legalidade do ato administrativo, em cotejo com o  
edital do concurso, sob pena de interferência no mérito administrativo. Não 
deve portanto, o julgador substituir  a Banca Examinadora na definição dos  
critérios  de correção de questões de prova e de atribuição das notas aos 
candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Contudo,  
caso as questões formuladas fujam ao conteúdo previamente estabelecido no  
edital,  excepcionalmente, tal  controle poderá ser feito,  conforme orientação 
adotada  pelo  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal  por  ocasião  do  recurso 
extraordinário com repercussão geral nº 632853: 

(...)
Na hipótese vertente, o autor afirma que algumas questões da prova 

objetiva  de  história,  abordaram conhecimentos  não  previstos  no  edital  do  
concurso,  ou  admitiriam  mais  de  uma  resposta,  e  que  a  anulação  das  
questões importaria na sua não eliminação e classificação para correção da  
prova de redação. Em se falando de concurso público,  o respectivo edital  
constitui “lei” do certame e a observância de seus termos é imperativa. Esta  
violação é exatamente a questão dos autos, restando possível a análise pelo  
Poder Judiciário,  ante o entendimento esboçado pelo Pretório  Excelso em 
sede de repercussão geral, acima destacado. 

A fim de comprovar suas alegações, o autor trouxe aos autos, prova 
pericial  produzida perante a Primeira  Vara de Fazenda Pública que recaiu  
exatamente  sobre  às  questões  aqui  também  impugnadas.  Não  restam 
dúvidas quanto à possibilidade de utilização desta perícia nos autos desta 
demanda.  Em  primeiro  lugar,  diante  da  previsão  expressa  do  Código  de 
Processo Civil que possibilita o uso da prova emprestada: 

(...)
Prosseguindo,  tem-se  que  a  anulação  das  três  questões 

mencionadas no âmbito do Poder Judiciário não configura ingresso indevido  
ao mérito administrativo, na medida em que não se está aqui reavaliando os  
critérios  utilizados  pela  banca  examinadora,  mas  apenas  confrontando  a 
indagação formulada com o previsto no edital. De acordo com o item 9.2.2 do 
edital (fl. 81): 

(...)

Ou seja, a existência de questões em que há mais de uma resposta  
correta,  ou  que  apresente  como  correta  alternativa  que  possui  “grave 
incorreção na resposta”, conforme constatado na perícia, representa ofensa à  
previsão do edital, devendo tal ilegalidade ser corrigida pelo Poder Judiciário,  
em respeito  ao princípio  da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º,  XXXV 
inciso da Constituição Federal). 

(...)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe  

parcial provimento, para declarar a nulidade das 3 (três) questões relatadas 
na inicial que trata sobre a Revolução de Avis, sobre Marques de Pombal e a 
questão  que  trata  sobre  a  Batalha  do  Jenipapo,  da  prova  de  História  do  
referido concurso, revertendo os pontos a favor do autor.  A aprovação e a 
participação do apelante nas demais etapas do certame estão condicionados 
ao item 9.2.4, bem como sua classificação ao item 9.3 do edital do certame. In  
verbis: 

(...).”
Da análise  dos  fundamentos  adotados,  verifica-se  que  o  acórdão 

recorrido está alinhado ao entendimento constante do RE 632.853-RG, Rel. 
Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  29.6.2015  (Tema  485  da  repercussão  geral). 
Confira-se a ementa desse julgado: 

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. 
Correção  de  prova.  Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  no  controle  de 
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos  
candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.  Excepcionalmente, é 
permitido  ao  Judiciário  juízo  de  compatibilidade  do  conteúdo  das 
questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 
4. Recurso extraordinário provido.” (Grifos meus)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, b, do CP.

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.124 (719)
ORIGEM : PROC - 50080210420194047100 - TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESMEL PACOME ATCHORI
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face de acórdão do Tribunal  Regional 
Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 38, p. 1): 

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  ENSINO  SUPERIOR. 
INGRESSO. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA. 

1. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que (i) as 
regras editalícias  são vinculantes tanto para a Universidade como para os 
candidatos, não cabendo ao Judiciário afastá-las, exceto se ilegais, e (ii) a  
Administração pode e deve adotar medidas de controle de ingresso no ensino  
superior pelo sistema de cotas. 

2.  Conquanto  alguns  critérios  objetivos  de  seleção  possam  ser,  
pontualmente, flexibilizados pelo Judiciário, com fundamento nos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade e no direito constitucional à educação, é 
exigível, para esse efeito, a comprovação de que o candidato enquadra-se na  
hipótese  contemplada  pela  política  pública,  o  que  inocorre  no  caso  de 
estudante (brasileiro ou estrangeiro)  que cursou,  parte ou integralmente, o  
ensino  médio  no  exterior,  porque  (i)  vivenciou experiência  de vida distinta 
daquela que é focada pelo legislador, e (ii) a finalidade do sistema de cotas  
brasileiro é assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à universidade 
pública (gratuita). “

Não houve oposição de embargos de declaração.
No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do 

permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  aos  artigos  6º  e  201,  I  da 
Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, 
razoabilidade e proporcionalidade 

Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 4-5):
“As particulares circunstâncias fáticas do caso, a saber, a realização 

de todo o ensino médio em escola na Costa do Marfim, país africano onde as  
condições de ensino são inclusive inferiores às do Brasil e mais da metade da  
população é analfabeta, certificam a total impossibilidade de equiparação do  
candidato com indivíduos que estudaram em instituições de ensino privadas  
durante toda a educação básica no Brasil,  sob pena de restar configurada 
nítida violação do princípio da isonomia. 

(...)
A circunstância de haver cursado parte do ensino médio em seu país  

de  origem  -  Costa  do  Marfim,  NÃO  DESCARACTERIZAM  a  sua  
hipossuficiência econômica e nem institui  qualquer desigualdade intelectual  
com aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública brasileira.”

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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A  Vice-Presidência  do  TRF/4ª  Região  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário em virtude da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do 
STF e  por entender que a alegada ofensa seria indireta ou reflexa ao texto 
constitucional (eDOC 49).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou que (eDOC 37, p. 5):
“A negativa de matrícula do(a) autor(a) no curso de graduação foi  

motivada pela ausência de comprovação de que ele(a) cursou a integralidade  
do ensino médio em escola pública (ou seja, em instituição de ensino mantida  
pelo Poder Público), tal como exigido no Edital que regula o processo seletivo  
(vestibular). 

Nessa perspectiva, não há ilegalidade a inquinar o ato administrativo 
impugnado, porquanto não demonstrado o implemento de requisito legal para 
admissão na modalidade de cotas L2 - candidato egresso do Sistema Público 
de  Ensino  Médio  com renda  familiar  bruta  mensal  igual  ou  inferior  a  1,5  
salários-mínimos nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena 
(Leis federais n.º 12.711/2012 e n.º 9.394/1996). 

Conquanto  alguns  critérios  objetivos  de  seleção  possam  ser,  
pontualmente, flexibilizados pelo Judiciário, com fundamento nos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade e no direito constitucional à educação, é 
exigível, para esse efeito, a comprovação de que o candidato enquadra-se na  
hipótese  contemplada  pela  política  pública,  o  que  inocorre  no  caso  de 
estudante (brasileiro  ou estrangeiro) que cursou, parte  ou integralmente,  o  
ensino médio no exterior,  porque (i)  vivenciou  experiência  de  vida  distinta 
daquela que é focada pelo legislador, e (ii) a finalidade do sistema de cotas  
brasileiro é assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à universidade  
pública (gratuita). “

Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos 
fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual  divergência em 
relação  ao  entendimento  adotado  pelo  juízo  a  quo,  quanto  ao  direito  de 
matrícula  junto  à  Universidade  Federal,  demandaria  o  reexame  das 
circunstâncias  fático-probatórias  constante  dos  autos,  da  legislação 
infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso 
vestibular, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista 
a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  SISTEMA  DE  COTAS.  REGULARIDADE. 
INTERPRETAÇÃO  DE  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL. 
INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO- ROBATÓRIO. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 
887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.11.2015).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  
Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do  
edital  de  vestibular.  Reexame  de  fatos  e  provas.  Impossibilidade.  
Precedentes.  1.  Inadmissível,  em  recurso  extraordinário,  a  análise  das 
cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e 
das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo 
regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe de 9.10.2014). 

Destaco,  ainda,  que  a  controvérsia  acerca  da   razoabilidade   e 
proporcionalidade  da  interpretação  conferida  pelo  Tribunal  de  origem  às 
particularidades das circunstâncias fáticas dos autos também encontra óbice 
no enunciado da Súmula  279 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.371 (720)
ORIGEM : 00017916720128240057 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
RECDO.(A/S) : EDEGAR FRANCISCO HANG
ADV.(A/S) : JOSELI TEREZINHA BUNN GONCALVES (27937/SC)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim 
ementado (eDOC 8, p. 16):

“ACIDENTE  DO  TRABALHO.  CONDIÇÃO  DE  SEGURADO 
ESPECIAL  SUFICIENTEMENTE  DEMONSTRADA  NOS  AUTOS. 
AGRICULTOR EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERDA DA VISÃO 
DO OLHO ESQUERDO. PERÍCIA QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE 
ENTRE A LESÃO E O INFORTÚNIO LABORAL E A REDUÇÃO PARCIAL DA 
CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL 
DO  BENEFÍCIO.  DATA  DO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 

CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. CUSTAS DEVIDAS PELA METADE. RECURSO DO AUTOR 
PROVIDO. Comprovado que, em razão de acidente do trabalho, o segurado 
sofreu  lesões  já  consolidadas  que  ocasionaram  a  redução  parcial  e 
permanente de sua capacidade laboral, devido é o auxílio-acidente. Não tendo 
havido benefício anterior cessado nem requerimento administrativo, o termo 
inicial para o pagamento do benefício auxílio-acidente deve ser contado partir 
do laudo pericial em juízo, pois foi nessa data que o INSS teve ciência das 
reais condições de saúde do obreiro. Os honorários advocatícios fixados em 
10%, em se tratando de ação previdenciária ou acidentária, incidem apenas 
sobre prestações vencidas até a data da publicação da sentença (Súmula n. 
111, do STJ). “

Foram opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo recorrido 
Edegar.  Estes foram acolhidos para corrigir  erro material e  contradição, sem 
infringência do julgado.  (eDOC 14)

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.  5º,  XXXV, LIV e LV; 24, 
IV; 96, I, “a”e “b”;  e 145, I,   da Constituição Federal,  bem como à decisão 
paradigma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.624-MG e nº 724-
RS . 

Alega-se, em síntese, que “(...)  o dispositivo atacado pelo acórdão 
recorrido dispõe sobre matéria tributária, pois tanto a taxa judiciária, como as 
custas em sentido estrito e os emolumentos constituem espécies de taxa, que 
consiste  em  tributo  de  natureza  vinculada  à  atuação  estatal  (no  caso,  a  
prestação do serviço judiciário),  conforme prevê o artigo 145,  inciso II,  da  
Constituição Federal. (...) Assim, tratando-se de taxas instituídas em razão de  
serviços  públicos  prestados  pelo  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Santa 
Catarina,  a  previsão  legal  de  isenções  acerca  desses  tributos  é  da 
competência de referido ente federado”. (eDOC 18, p. 6-7)

Sustenta-se, ainda, que deve ser mantida a vigência do art. 3º da Lei 
Complementar Estadual nº 729/2018, que concedia integral isenção de custas 
e emolumentos ao Recorrente. (eDOC 18, pp. 1-13)

O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação das súmulas 282 e 
280 do STF e pela incidência dos Temas de Repercussão Geral números 339 
e 660. (eDOC 22).

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou (eDOC 8, p. 15):
“As autarquias federais, quando vencidas na Justiça Estadual, devem 

arcar com apenas a metade das custas processuais (art. 33, parágrafo único, 
da  Lei  Complementar  Estadual  n.  156/97,  com a  redação  dada  pela  LCE 
161/97). Isso porque, ‘O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e 
emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça 
Estadual’ (Súmula n. 178, do Superior Tribunal de Justiça) .”

Sendo  esses  os  fundamentos  acolhidos  pelo  acórdão  recorrido, 
eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo 
demandaria  o  reexame  da  legislação  local  aplicável  à  espécie  (Leis 
Complementares Estaduais números 156/1997 e 161/1997), o que inviabiliza 
o processamento do apelo extremo,  tendo em vista  a  vedação contida na 
Súmula 280 do STF. 

Ademais, esta Corte, ao apreciar o AI 826.496-RG, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJe 24.5.2011, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 389, 
decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à subsistência 
da isenção na legislação estadual relativa à custas e emolumentos cobrados 
da Fazenda Pública. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:

“Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário 
estadual.  Controvérsia  quanto  à  subsistência  de  isenção  na  legislação 
estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral 
rejeitada.”

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, “a” e “b”, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.838 (721)
ORIGEM : 00138430220114058300 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIAO
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : ESTADO DE PERNAMBUCO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DO RECIFE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE
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DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a Quarta Turma do 
Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  assim  ementado  (eDOC  7,  pp. 
14/15):

“CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
SAÚDE.  AQUISIÇÃO  DE  ESPIRAIS  DE  PLATINA PARA EMBOLIZAÇÃO. 
PROBLEMAS TEMPORÁRIOS COM FORNECEDORES PELOS VALORES 
PAGOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOS ENTES FEDERADOS 
NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE.  INTERVENÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  APELOS  PROVIDOS  PARA  JULGAR 
IMPROCEDENTE A AÇÃO. 

1. Cuida a hipótese de apelações interpostas pela União, Município 
de Recife e pelo Estado de Pernambuco em face da sentença, que julgou 
procedente a presente ação civil pública ajuizada pela Defensoria Publica da 
União, para condená-los, de forma solidária, a manterem a disponibilização, 
por  meio  dos  hospitais  da  rede,  do  instrumento  neurocirúrgico  espiral  de 
platina para os pacientes do SUS que sejam indicados para o procedimento, 
com a complementação da União das diferenças de preços dos aparelhos 
médicos  em  tela  e  julgou  improcedente  o  pedido  quanto  às  empresas 
fornecedoras.

2. A Constituição Federal de 1988 confere a competência comum à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal para cuidar da saúde e assistência 
pública e competência concorrente desses mesmos entes para legislar sobre 
proteção  e  defesa  da  saúde,  nos  termos  do  seu  artigo  24,  inciso  XII. 
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Conforme entendimento firmado pelo c. STF do RE 592.581- RS, 
de relatoria do Ministro Ricardo Lewandovsky, que se admite a intervenção do 
Poder Judiciário nas políticas públicas somente em casos de grave e iminente 
violação a direitos fundamentais, ou até mesmo a omissão ou insuficiência no 
serviço  prestado  pela  Administração  para  assegurar  o  cumprimento  do 
mandamento constitucional, fato que não se configurou na espécie.

4.  No  caso  concreto,  embora  inquestionável  a  importância  do 
fornecimento do insumo –ESPIRAL DE PLATINA, utilizado nos procedimentos 
de embolização para aqueles pacientes com problemas de acidente vascular, 
o que, indiretamente, não deixa de constituir questão de saúde pública, não 
restou demonstrada a violação grave e iminente o suficiente ao aludido direito 
a  ponto  de  justificar  a  intromissão  do  Poder  Judiciário  na  avaliação  das 
prioridades administrativas, de competência do Poder Executivo.

5. Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações 
dos réus e  nas  razões  de  apelo,  das informações  e documentos  trazidos, 
existir a atuação da Administração, com o empenho dos entes públicos na 
realização  da  melhor  prestação  dos  serviços  à  população,  inclusive  com 
estudos técnicos e econômicos para aquisição de novos insumos.

6. É certo que apesar dos esforços envidados, as dificuldades que 
permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz 
propriamente  uma omissão  do  poder  público  a  autorizar  a  intervenção  do 
Judiciário no que concerne a compra de tais insumos, que por problemas de 
valores a serem pagos aos fornecedores acarretou a suspensão temporária 
da entrega.

7. Mostra-se temerária a determinação para compra de tais insumos 
de  forma indistinta,  sem ao  menos  a indicação  da  lista  de  pacientes,  tão 
somente por ser entender obrigatório que a rede pública de saúde os tenha à 
disposição, para fornecimento aos que porventura apresentem problemas de 
saúde de tal natureza.

8. Apelação provida para julgar improcedente a ação.”
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 65).
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, § 1º; 196; e 198, § 
1º, da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  (eDOC  7,  pp. 
93/94):

 “(...)  consoante demonstrado, o caso em tela não se refere à tão  
combatida interferência nas deliberações sobre políticas públicas, ao revés, 
trata-se de simples cobrança de implementação da política já escolhida pelo 
poder  público,  urna  vez  que  o  equipamento  consta  na  Tabela  de  
Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais  Especiais  - 
OPM. 

Conforme explicitado na inicial,  a efetivação da tutela in casu está  
relacionada à preservação da saúde de um grupo de indivíduos, de modo que  
a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem 
maior, que é a vida, e prover a máxima efetividade dos Direitos Humanos. 

Outrossim, infere-se dos documentos que instruem a inicial diversos  
pacientes  de  hospitais  pernambucanos  necessitavam  com  urgência  se 
submeter a tratamento cirúrgico com os espirais de platina.

(...)
Dessa  forma,  urna  vez que  os direitos  desses  pacientes  estavam 

ameaçados, em decorrência de um conflito de interesses entre a União e os 
fornecedores do material em questão, é perfeitamente possível à interferência  
do  Poder  Judiciário  para  coagir  o  Poder  Executivo  a  efetivar  as  políticas 
públicas por ele escolhida. ”

A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o extraordinário 
ante a incidência da súmula 279 (eDOC 8, pp. 26/27).

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 

Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 
apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 12): 

“No  caso  concreto,  embora  inquestionável  a  importância  do 
fornecimento do insumo –ESPIRAL DE PLATINA, utilizado nos procedimentos 
de embolização para aqueles pacientes com problemas de acidente vascular,  
o que, indiretamente, não deixa de constituir questão de saúde pública, não  
restou demonstrada a violação grave e iminente o suficiente ao aludido direito  
a  ponto  de  justificar  a  intromissão  do  Poder  Judiciário  na  avaliação  das  
prioridades administrativas, de competência do Poder Executivo. 

Nestes  termos,  apenas  a  omissão  ou  insuficiência  no  serviço 
prestado pela Administração enseja o ingresso no Judiciário para assegurar o  
cumprimento  do  mandamento  constitucional,  que  não  se  configurou  na  
espécie.

 Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações dos 
réus,  das  informações  e  documentos  trazidos,  existir  a  atuação  da 
Administração, com o empenho dos entes públicos na realização da melhor 
prestação  dos  serviços  à  população,  inclusive  com  estudos  técnicos  e 
econômicos para aquisição de novos insumos. 

É  certo  que  apesar  dos  esforços  envidados,  as  dificuldades  que 
permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz  
propriamente uma omissão do  poder público a  autorizar  a  intervenção do  
Judiciário no que concerne a compra de tais insumos, que por problemas de  
valores a serem pagos aos fornecedores acarretou a suspensão da entrega. 

Mostra-se temerária a determinação para compra de tais insumos de 
forma indistinta, sem ao menos a indicação da lista de pacientes, tão somente 
por  ser  entender  obrigatório  que  a  rede  pública  de  saúde  os  tenha  à  
disposição, para fornecimento aos que porventura apresentem problemas de  
saúde de tal  natureza, justificada a compra por um problema momentâneo  
com fornecedores.”

Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual 
divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria 
o  reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo 
extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse 
sentido: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO 
SUS.  COMPROVAÇÃO  DA  NECESSIDADE.  IMPOSSIBILIDADE. 
CONTROVÉRSIA  DECIDIDA  COM  BASE  NO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  279/STF  SOBRESTAMENTO. 
MEDICAMENTO  DE  ALTO  CUSTO.  INOVAÇÃO  DE  FUNDAMENTO  EM 
AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da 
perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que  
não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde  
SUS.  2.  Para  chegar  a  conclusão  diversa  do  acórdão  recorrido,  seria  
imprescindível  uma  nova  apreciação  dos  fatos  e  do  material  probatório  
constante  dos  autos  (Súmula  279/STF),  procedimento  inviável  em recurso  
extraordinário.  Precedentes.  3.  A  tese  de  que  os  medicamentos  se 
caracterizariam como  de  alto  custo  não  fez  parte  das  razões  do  recurso  
extraordinário,  sendo  aduzida  somente  nesta  via  recursal.  Constitui-se,  
portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual.  
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe 26.8.2016). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS. 
SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO 
DE  SAÚDE  SUS.  ACÓRDÃO  FUNDAMENTADO  NO  CONJUNTO 
PROBATÓRIO.  REEXAME DE PROVAS:  SÚMULA N.  279 DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO.”  (ARE  827.931-AgR,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda 
Turma, DJe 26.9.2014). 

 Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários, por se tratar de ação civil  pública ( art. 18 da Lei 
7.347/1985).

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.312.824 (722)
ORIGEM : 30034778220208260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : FABIANO DE PAULA GORGULHO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ (65444/SP)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 34):
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"Agravo de  Instrumento  Impugnação  ao  cumprimento  de  sentença 
Decisão que aplicou o IPCA-E à correção monetária e a Lei nº 11960/09 aos  
juros de mora Decisão que será mantida Está de acordo com o Tema 810,  
STF. Recurso improvido." 

 Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do 

permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  ao  artigo  5º,  XXXVI,  da 
Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  (eDOC  1,  pp. 
44/45):

“A decisão  recorrida  assentou  pela  possibilidade  de  aplicação  do 
IPCAE para a correção  monetária  do  crédito,  em detrimento do índice  de 
correção monetária estabelecido pela Lei nº 11.960/2009 (ao alterar o art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97), tal como determinado no título executivo judicial. 

A  decisão  balizou-se  na  inconstitucionalidade  parcial  (quanto  à  
correção monetária) da referida Lei, declarada pelo Supremo Tribunal Federal  
nas  ADIs  nº  4.357-DF  e  4.425-DF,  bem  como  no  Tema  nº  810  da 
Repercussão Geral. Assentou-se, também, que tal substituição do índice de 
correção monetária não violava a coisa julgada.

No entanto, é flagrante a ocorrência de violação à coisa julgada e,  
consequentemente, ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.” 

A Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJ/SP  inadmitiu  o 
recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279. (eDOC 1, pp. 86/87).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou 

a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios 
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e 
dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-
RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da 
sistemática da RG).

Ademais,  verifica-se  que  a  controvérsia  em  exame,  referente  aos 
critérios  de  correção  monetária  e  juros  incidentes  sobre  as  condenações 
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 
com  a  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  cinge-se  ao  Tema  810  da 
sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou 
as seguintes teses:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº  
11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros  moratórios  aplicáveis  a  
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos  
oriundos  de  relação  jurídico-tributária,  aos  quais  devem  ser  aplicados  os 
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito  
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,  
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a  
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta  
de  poupança  é  constitucional,  permanecendo  hígido,  nesta  extensão,  o  
disposto no art.  1º-F da Lei  nº  9.494/97 com a redação dada pela Lei  nº  
11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº  
11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  a  atualização  monetária  das 
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da 
caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao  impor  restrição 
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que 
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da  
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo 
Plenário  deste Supremo Tribunal  Federal  dos embargos opostos no RE nº 
870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o 
Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não 
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.

Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos 
da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice 
de  correção  monetária  (Taxa  Referencial)  desde  a  data  da  edição  da  Lei 
11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após 
o julgamento dos referidos embargos de declaração: 

“Embargos  de  declaração  em  agravo  regimental  em  recurso 
extraordinário.  Omissão.  Ocorrência.  2.  Direito  Administrativo.  Índice  de 
correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3.  Não 
houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do 
art.  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  na  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009.  Ao 
determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento 
das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-
RG 870.947,  paradigma do tema 810 do Plenário  Virtual.  4.  Embargos de 
declaração  acolhidos,  com  efeitos  infringentes,  para  dar  provimento  ao 
recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-
ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 

Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-
AgR,  de  relatoria  da  Min.  Cármen  Lúcia,  DJe  22.10.2019,  os  seguintes 
fragmentos:

“Em 3.10.2019,  ao  julgar  os  embargos  de  declaração  no  Recurso 
Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este 
Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, 
aplicando-se  às  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  a 

inconstitucionalidade  da  correção  monetária  pelo  índice  de  remuneração 
oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).

Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de 
mérito  proferida  naquele  Recurso  Extraordinário,  sendo  nulo  o  índice  de 
correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data 
da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).

Ao estabelecer  a  Taxa  Referencial  TR como índice de atualização 
monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do 
entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 
2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 
4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos  ao decidido no 
Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.

12.  Pelo  exposto,  em  juízo  de  reconsideração,  anulo  a  decisão 
agravada  (e-doc.  4)  e  dou  provimento  ao  recurso  extraordinário  para  ser 
atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 
(al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 
932, IV, a , do CPC e 21, §1º, do RISTF.  

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.313.328 (723)
ORIGEM : 00056064920144025101 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 2ª REGIÃO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - 
SINTUFRJ E OUTRO(A/S) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : MAURO ALBANO PIMENTA (075005/RJ)
ADV.(A/S) : CARLOS HEVERTTON SILVA BERNARDO (176487/RJ)
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face de acórdão do Tribunal  Regional 
Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, pp. 153/154):

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO. ATRASADOS. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
COMPENSAÇÃO  COM  VALORES  PAGOS  ADMINISTRATIVAMENTE. 
POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

1.  A  sentença  acolheu  embargos  à  execução  por  título  judicial 
opostos pela UFRJ, reconhecendo a necessidade de liquidação do julgado 
antes da execução, em vista de os exequentes terem incorporado o índice a 
seus vencimentos. 

2. O título executivo, formado nos autos do Processo 99.0063635-0, 
limitou-se a reconhecer, genericamente, o direito ao reajuste de 3,1780%, sem 
dispor sobre limitação temporal ou possibilidade de compensação com valores 
pagos administrativamente. Apesar de a sentença que julgou os embargos à 
execução coletiva n.  2006.51.01.015199-0 ter  expressamente se referido à 
limitação temporal, não fez coisa julgada quanto ao ponto, conforme deixou 
claro acórdão da 6ª Turma Especializada, proferido no mesmo processo, mas 
deixou também evidente que a questão não estava preclusa.

3.  Na inicial  dos presentes embargos à execução,  a UFRJ alegou 
excesso  de  execução,  eis  que  “os  cálculos  apresentados  não  sofreram 
dedução  das  parcelas  pagas  administrativamente”.  O  parecer  técnico  que 
instrui  a  inicial  aponta  serem “negativos”  os  cálculos,  não  havendo o  que 
pagar aos embargados, diante da compensação e da limitação temporal. 

4.  Os  valores  constantes  do  Parecer  Técnico  nº  8581C/2009-
DPC/PGU/AGU  do  Departamento  de  Cálculos  e  Perícias  da  Procuradoria 
Geral da União apresentados nos embargos à execução coletiva não podem 
ser  considerados  "incontroversos",  tendo  em  vista  que  o  referido  parecer 
configura mera apresentação de cálculos, não se podendo extrair do mesmo a 
concordância da UFRJ com o valor apresentado na execução impugnada. 

5. Necessário o reconhecimento da limitação temporal, até 2001, para 
cobrança do reajuste em questão, vez que, "o Superior Tribunal de Justiça, 
por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, tem entendido que 
constitui  termo final  para  o  pagamento  do  resíduo  de  3,17% (três  vírgula 
dezessete  por  cento)  a  reestruturação  da  carreira  dos  Técnicos-
Administrativos das Instituições de Ensino Superior, determinada pela Medida 
Provisória  2.150-39/01"  (STJ  –  5ª  T.,  AGREsp 1105056,  Rel.  Min.  Arnaldo 
Esteves Lima, DJ de 16/11/2009). 

6. Os exequentes tiveram implementados em seus contracheques o 
percentual de 3,17%, a partir de julho de 2005, em razão de determinação 
emanada do juízo da 30ª Vara Federal, nos autos da execução coletiva do 
referido  título,  decisão  esta  que  não  observou  a  limitação  temporal 
estabelecida pela Medida Provisória 2.150-39/01.

7. Portanto, é possível correlacionar a referida rubrica com os valores 
cuja execução ora se pretende, de forma que deve ser admitida a dedução 
pretendida pela apelada, sob pena de recebimento duplicado dos valores a 
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mesmo  título  (diferenças  de  3,17%),  sem  que  nisso  se  encerre  qualquer 
inconstitucionalidade ou violação da coisa julgada.

8. Registre-se que a dedução em questão independe de o pagamento 
ter sido feito espontaneamente ou por força de determinação judicial. Além 
disso, o abatimento discutido não viola a determinação de implementação do 
reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva e mantida por esta Corte em 
sede de agravo de instrumento, pois, com a extinção da execução coletiva em 
razão  do  reconhecimento  da  impossibilidade  de  seu  prosseguimento  com 
milhares de substituídos, tal determinação não mais subsiste.

9.  Assim,  deve  subsistir  a  conclusão  abraçada  pela  sentença 
recorrida, no sentido da necessidade de prévia liquidação, sem que nisso haja 
violação  ao  princípio  da  correlação,  já  que  os  embargos  versaram 
expressamente  sobre  o  tema  da  limitação  temporal  e  decorrente 
compensação, inexistindo julgamento extra petita.

 10. Apelação desprovida. “
Os  embargos  de  declaração  não  foram  providos  (eDOC  5,  pp. 

177/183).
No recurso extraordinário,  com fundamento no art.  102, III,  “a”,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e 
LV;  37, X;  e   93,  IX,  da Constituição Federal,  bem como ao princípio da 
congruência.

Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que, “O acórdão 
ora guerreado, viola gravemente o contido nos artigos 1°,  III  e 100,§1° da 
Constitucional, uma vez os valores recebidos pelos substituídos a título de  
3,17%, trata-se de verbas alimentares, desta forma a diferença dos valores  
apurada pela Autarquia ora Recorrida não podem ser objeto de compensação  
visto que se trata de verbas incompensáveis e recebidas através de decisão  
judicial transitada em julgado. (eDOC 6, p. 16)

Assenta  que  “Em  homenagem  aos  princípios  constitucionais  já 
consagrados, está elencado no caso em comento, a violação ao princípio do 
fato  consumado.  Este  é  um caso  em  que  a  inércia  da  Administração  na  
defesa judicial  de seus interesses consolidou decisão judicial  imutável,  não 
sendo passível a compensação pretendida pela Administração Pública após o 
decurso de mais de 10 anos de sua incorporação em folha de pagamento. O  
acórdão recorrido viola completamente a segurança jurídica contida no artigo 
5° inciso XXXVI da CRFB, pois não há como autorizar a compensação de  
valores  que  vem  sendo  pagos  há  mais  de  10  anos,  sem  qualquer  
admoestação  da  Administração  Pública,  e  que  já  se  consolidaram  no 
patrimônio  jurídico  dos  substituídos.  Portanto,  merece  ser  reconhecida  a 
inconstitucionalidade, por violação ao princípio da segurança jurídica e ao fato  
consumado, no caso vertente, dada a inércia da administração pública, sendo 
reformado o acórdão para afastar a compensação acolhida, com o retorno  
dos autos ao juízo de 1°. Grau. ” (eDOC 6, p. 21).

A  Vice-Presidência  do  TRF/2ª  Região  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF, 
bem  como  pela  ausência  de  ofensa  direta  à  Constituição  Federal  e  pela 
aplicação dos Temas 660 e 339 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 
6, pp. 84/88)

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
De início, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao 

julgar  o  AI-QO-RG  791.292,  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJe 
13.8.2010,  o  Supremo  Tribunal  Federal  assentou  a  repercussão  geral  do 
Tema 339  referente  à  negativa  de  prestação  jurisdicional  por  ausência  de 
fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da 
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, 
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de 
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos 
da decisão.

Destaco, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-
RG  748.371,  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJe  de  1º.08.2013 
(Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa 
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, 
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a 
ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como 
no caso dos autos.

Além disso, ao julgar o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), 
o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em 
que  a  alegada  ofensa  aos  princípios  constitucionais,  dentre  eles  o  da 
dignidade  da  pessoa  humana,  ocorre  de  forma  genérica,  exigindo 
interpretação  das  normas  infraconstitucionais  e  revolvimento  do  conjunto 
fático-probatório  dos  autos,  o  que  torna  inadmissível  o  processamento  do 
recurso extraordinário, como no caso dos autos.

Quanto à questão de fundo, verifica-se, que o Tribunal de origem, ao 
apreciar a apelação, assentou (eDOC 5, pp. 149/150): 

“Embora a discussão sobre limitação temporal não tenha feito coisa 
julgada nos autos da execução coletiva, como destacou o acórdão, a questão 
pode ser  discutida nos presentes autos,  pois  a compensação com valores 
decorrentes  dessa  limitação  temporal  foi  o  fundamento  dos  embargos  à 
execução opostos pela UFRJ, não havendo que se falar,  dessa forma, em 
violação ao princípio da correlação ou congruência, ou mesmo em sentença 
extra petita. 

Vale  salientar  que  os  valores  constantes  do  Parecer  Técnico  n° 

8581C/2009-  DPC/PGU/AGU  do  Departamento  de  Cálculos  e  Perícias  da 
Procuradoria Geral da União apresentados nos embargos à execução coletiva 
não podem ser considerados "incontroversos", tendo em vista que configura 
mera  apresentação  de  cálculos,  não  se  podendo  extrair  do  mesmo  a 
concordância da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ com o valor 
apresentado na execução impugnada. 

No  julgamento  dos  embargos  à  execução  coletiva  n° 
2006.51.01.015199-0,  além de determinada a execução  individual  do título 
formado na ação coletiva, restou reconhecido que não se poderia falar em 
preclusão para o requerimento de limitação temporal do reajuste em relação à 
obrigação de pagar. 

Nesse sentido, necessário o reconhecimento da limitação temporal, 
até  2001,  para  cobrança  do  reajuste  em  questão,  vez  que,  "o  Superior 
Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, 
tem  entendido  que  constitui  termo  final  para  o  pagamento  do  resíduo  de 
3,17% (três  vírgula  dezessete  por  cento)  a  reestruturação  da  carreira  dos 
Técnicos  Administrativos  das  Instituições  de  Ensino  Superior,  determinada 
pela Medida Provisória 2.150- 39/01" (STJ — 5 a T., AGREsp 1105056, Rel. 
MM. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 16/11/2009). 

No  entanto,  conforme  já  destacado,  os  exequentes  tiveram 
implementados em seus contracheques o percentual  de 3,17%, a partir  de 
julho de 2005,  em razão de determinação emanada do juízo da 30a Vara 
Federal, nos autos da execução coletiva do referido título, decisão esta que 
não  observou  a  limitação  temporal  estabelecida  pela  Medida  Provisória 
2.150-39/01.

Portanto, é possível correlacionar a referida rubrica com os valores 
cuja execução ora se pretende, de forma que deve ser admitida a dedução 
pretendida pela apelada, sob pena de recebimento duplicado dos valores a 
mesmo título (diferenças de 3,17%). 

Registre-se que a dedução em questão independe de o pagamento 
ter sido feito espontaneamente ou por força de determinação judicial.  Além 
disso, o abatimento discutido não viola a determinação de implementação do 
reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva e mantida por esta Corte em 
sede de agravo de instrumento (pois, com a extinção da execução coletiva em 
razão  do  reconhecimento  da  impossibilidade  de  seu  prosseguimento  com 
milhares de substituídos, tal determinação não mais subsiste. ”

Como  se  depreende  desses  fundamentos  e  das  razões  do  apelo 
extremo,  eventual  divergência  em  relação  ao  entendimento  adotado  pelo 
Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável 
à  espécie  (Medidas  Provisórias  2.225/2001  e  2.150/2001),  bem  como  o 
reexame  de  fatos  e  provas  constantes  dos  autos,  o  que  inviabiliza  o 
processamento  do  apelo  extremo,  tendo  em  vista  a  vedação  contida  na 
Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
SENTENÇA ILÍQUIDA. CÁLCULO CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA 
COISA  JULGADA  E  AOS  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO 
CONTRADITÓRIO.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL  REJEITADA 
PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  ARE  Nº  748.371.  CONTROVÉRSIA  DE 
ÍNDOLE  INFRACONSTITUCIONAL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, 
IX,  DA  CF/88.  INEXISTÊNCIA.  1.  Os  princípios  da  ampla  defesa,  do 
contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando 
debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta 
a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual 
do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 
2.  A prestação  jurisdicional  resta  configurada  com  a  prolação  de  decisão 
devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse 
sentido:  ARE 740.877-AgR/DF,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Segunda Turma, 
DJe 4/6/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), 
ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese 
suscitada  pela  parte.  Precedente:  AI-QO-RG  791.292,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010 (...)” (ARE 768.410-AgR, Rel. Min. 
Luiz Lux, Primeira Turma, DJe 25.11.2004).

“Agravo regimental  em recurso extraordinário. 2.  Direito Processual 
Civil.  3.  Liquidação de sentença. 4.  Alegada contrariedade à coisa julgada. 
Necessidade  de  análise  de  matéria  infraconstitucional.  Ofensa  indireta. 
Precedentes.  5.  Necessidade  de  análise  de  fatos  e  provas.  Incidência  da 
Súmula  279  do  STF.  6.  Ausência  de  argumentos  capazes  de  infirmar  a 
decisão  agravada.  7.  Majorado,  em  20%,  o  valor  da  verba  honorária.  8. 
Agravo regimental  a  que se nega provimento (RE 1.081.099-ED-AgR, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).

Nesse  mesmo  sentido,  em  casos  específicos,  confiram-se  as 
decisões monocráticas: ARE 1.117.628/RJ, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, 
DJe  05.04.2018; ARE 1.119.382/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.05.2018 e RE 
1.098.520/RJ, DJe 1.02.2018.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a e b, do CPC.

Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
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Relator
Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.319.427 (724)
ORIGEM : 00040074820188160013 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA
RECDO.(A/S) : RAFAEL  MACHADO  REPRESENTADO  POR 

RAFAELA  FIEDLER  DA  SILVA MACHADO E 
OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (45149/PR)

DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 67, p. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO 
PARA A RETENÇÃO  DE CRIANÇAS  PORTADORAS  DA SÍNDROME  DE 
DOWN, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DEPOIS DE ATINGIDA A IDADE PARA 
INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPROVADA NECESSIDADE. 
MEDIDA ADEQUADA. ACESSO AO SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO, 
CONSIDERADAS  AS  CARACTERÍSTICAS,  INTERESSES  E 
NECESSIDADES  DE  APRENDIZAGEM  DOS  MENORES.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL  DE  ACESSO  À  EDUCAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA 
PROTEÇÃO  INTEGRAL  DA  CRIANÇA  E  DA  PRIMAZIA  DO  SEU 
INTERESSE,  PREVISTOS  NO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  RECURSO A QUE  SE 
NEGA PROVIMENTO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10, p. 
2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102 III, 
a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 205 e 208, III, da 
Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais  pertinentes à demonstração de existência  de 
repercussão geral, sustenta-se (eDOC 89, p. 5):

“A repercussão geral de tal questão constitucional é evidente, pois, 
ao se determinar a manutenção dos autores no ensino infantil em detrimento  
do direito  inclusive à classe do ensino fundamental,  fere-se não apenas o 
direito do menor, como também em última análise, o interesse coletivo. O art.  
208 está inserido no capítulo da ordem social, e determina várias medidas de 
forma  a  possibilitar  que  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  tenham 
assegurado o direito á inclusão na rede regular de ensino Note-se que os  
direitos  sociais  concernentes  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  são  
também  normas  de  ordem  pública,  com  características  imperativas  e  
invioláveis pela ordem social da C.F. Requer, portanto, o sobrestamento do  
presente recurso extraordinário,  até  pronunciamento definitivo da  Suprema 
Corte, nos termos dos artigos 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, e  
328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

A  Primeira  Vice-Presidência  do  TJ/PR  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do 
STF  (eDOC 95, pp. 1/2)

É o relatório. Decido.
A competência  recursal  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fixada  nos 

termos  do  art.  102,  III,  da  Constituição  Federal,  foi  objeto  de  relevante 
alteração  constitucional.  A reforma  promovida  pela  Emenda  Constitucional 
45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de 
admissibilidade  do  recurso  extraordinário,  a  demonstração  da  repercussão 
geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:

“No  recurso  extraordinário,  o  recorrente  deverá  demonstrar  a 
repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas  no  caso,  nos  
termos  da  lei,  a  fim  de  que  o  Tribunal  examine  a  admissão  do  recurso,  
somente  podendo  recusá-lo  pela  manifestação  de  dois  terços  de  seus 
membros”.  

A  remissão  feita  à  regulamentação  legal  permitiu  ao  Poder 
Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de 
Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 
1º,  a  repercussão  geral  foi  definida  como a  demonstração  de  que  há  em 
determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da 
causa”. 

A  definição  legal  do  instituto  introduz,  no  ordenamento  positivo 
nacional,  um conceito  que,  na experiência  comparada,  tem sido  destinado 
para a definição funcional de precedentes:

“As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas 
são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas  
bases de justificação,  de acordo com um modelo racional  e discursivo de 
justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular.  Elas devem 
ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um 
simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por  
um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as  
testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 

(MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: 
a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).  

Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira 
obra  sobre  o  tema,  sustentou  que  a  decisão  desta  Corte  nos  casos  de 
repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua 
ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal 
Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos 
jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão 
geral  no  recurso  extraordinário.  São Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais, 
2007, p. 79).

As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo 
Civil  mantiveram os contornos da repercussão geral  já delineados pela Lei 
11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão 
da  definição  de  precedentes,  fixou  balizas  relevantes  para  examinar  os 
argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.

O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados 
os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle 
concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos 
extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 
Federal. 

Poder-se-ia  aduzir,  em  interpretação  literal,  que  a  observância 
obrigatória  das  decisões  desta  Corte  não  se  estende  aos  recursos 
extraordinários que fogem do regime do art.  1.036 do CPC. No entanto, a 
interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso 
tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão 
de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional 
(art.  1.035,  §  5º,  do  diploma  processual).  Ademais,  a  contrariedade  com 
súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral 
(art.  1.035,  §  3º,  do  CPC).  Se  a  repercussão  geral  visa  uniformizar  a 
compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 
926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na 
repercussão  geral  presumida  importante  garantia  de  uniformidade,  devem, 
necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos 
extraordinários. 

Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo 
constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no 
âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro 
tanto  de maneira  retrospectiva quanto  prospectivamente”  (MARINONI,  Luiz 
Guilherme.  Repercussão geral no recurso extraordinário.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 

Tal  unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais  o 
dever  de  observar  as decisões  do Supremo Tribunal  Federal.  Isso  porque 
positivou  o  Código  de  Processo  Civil  verdadeiro  sistema  obrigatório  de 
precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da 
função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade 
não  se  traduz  por  vinculação  obrigatória.  Juízes  e  tribunais,  ainda  que 
decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm 
o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. 
Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável 
ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção 
ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o 
sistema de  precedentes  explicitado  pelo  Código  de  Processo  Civil  apenas 
impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os 
casos que assomam a seus órgãos. 

Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um 
dever  de cautela  a fim de permitir  efetivo diálogo exigido pelo  sistema de 
precedentes.  Esse  diálogo  está  na  base  do  sistema  de  precedentes  e  é, 
precisamente,  o  que permite  uniformizar  a jurisprudência nacional.  Não se 
pode  confundir  a  mera  decisão  em  sede  recursal  com  o  conceito 
uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão 
que  se  torna  precedente.  Como afirmou Geoffrey  Marshall,  “a  perspectiva 
crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra 
exigida  de  uma  adequada  avaliação  do  direito  e  dos  fatos”  (MARSHALL, 
Georffrey.  What  is  binding  in  a  precedent.  In:  MACCORMICK,  Neil; 
SUMMERS, Robert S.  Interpreting precedents: a comparative study. London: 
Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).

É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão 
geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso 
concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma 
a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução 
jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.

Frise-se que,  ante a  inércia  do  Poder Judiciário,  a  viabilização do 
juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, 
com  efeito,  de  etapa  do  recurso  que  impõe  às  partes  o  dever  de 
fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a 
ausência  dessa  arguição  (AI-QO  664.567,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence, 
Plenário,  DJ  6.9.2007)  ou  sua  inadequada  fundamentação  (ARE  858.726-
AgR, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 
762.114-AgR,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma,  DJe  10.08.2015) 
inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer 
no  sistema  de  precedentes  positivado  pelo  Código  indeclinável  diretriz 
interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista 
permite  reconhecer,  de  antemão,  que  dificilmente  supre  a  exigência  de 
fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1319427&codigoClasse=5511


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 295  

ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
Tampouco  devem  ser  admitidas  como  razões  suficientes  para  o 

exame  da  repercussão  geral  normas  que  possam  ser  depreendidas 
analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face 
deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir  que o Tribunal 
possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de 
autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do 
CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de 
lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o 
território nacional. 

Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de 
Processo  Civil,  é  possível  assentar,  ainda,  que  dificilmente  ostentaria 
repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes 
para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto 
econômico  ou  financeiro  potencialmente  causado.  Afigura-se  improvável, 
também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade 
difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas 
chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão 
geral  que  deixe  de  demonstrar  pertinência  relativamente  aos  órgãos  que 
integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito 
público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao 
exame  da  repercussão  geral  a  questão  jurídica  arguida  que  não  faça  o 
cotejamento  entre  a  decisão  recorrida  e  a  interpretação  dada  por  outros 
órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas 
da  adoção  pelo  Supremo Tribunal  Federal  do  entendimento  postulado  em 
sede  recursal  nos  demais  órgãos  integrantes  do  Poder  Judiciário. 
Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação 
jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa 
ou interpretativa de um direito fundamental.

Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus 
que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso 
extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por 
fundamento  constitucional  diverso  daquele  alvitrado  pelo  recorrente” 
(MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Repercussão geral  no  recurso  extraordinário.  
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em 
verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, 
depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes 
demonstrem  minudentemente  as  razões  pelas  quais  o  Supremo  Tribunal 
Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.

Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a 
explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram 
de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o 
que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. 
Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de 
Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho 
de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma 
íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.

Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e 
suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 
102,  §  3º,  da  Constituição  Federal  e  no  art.  932,  III,  do  CPC,  deixo  de 
conhecer do recurso extraordinário. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.  

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.328.098 (725)
ORIGEM : 10134019420178260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GUILHERME PEREIRA DAS NEVES (A1204/AM, 52160/

BA, 37020-A/CE, 28280/DF, 62151A/GO, 62151/GO, 
172840/MG, 21204-A/MS, 22741/A/MT, 31143-A/PA, 
27835-A/PB, 42838/PE, 19642/PI, 105173/PR, 
209665/RJ, 1605-A/RN, 1281A/SE, 159725/SP, 10.793-A/
TO)

RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 

“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória ICMS 
-  Regime de  substituição  tributária  -  Créditos  de  ICMS-ST decorrentes  de 
venda por valor inferior ao presumido, perdas ou devoluções de mercadorias - 
Pretensão de atualização monetária desses créditos a serem restituídos pelos 
mesmos critérios aplicados pelo Fisco na atualização dos débitos do ICMS 
(aplicando, pois, o art. 96, § 1º, da Lei nº 6.374/89, com a redação da Lei nº 
13.918/2009)  –  Inadmissibilidade  -  Analogia  imprópria  e  inadmissível  - 
Solução do caso pelo exame da legislação local,  a impor a  submissão do 
contribuinte ao exercício do direito à restituição conforme as regras do Fisco 

(v.g.  requerimento  e  prévio  controle  do  Fisco)  –  Acréscimos,  a  incluir  a 
atualização de valor monetário (correção monetária) dos créditos apurados, 
quando houver,  segundo a  lei  e  conforme a  delimitação  da  Administração 
Pública,  vedado  o  avanço  apriorístico  ou  por  antecipação,  pelo  Poder 
Judiciário,  na  matéria  -  Sentença  reformada  para  a  improcedência  da 
demanda,  com  realinhamento  dos  efeitos  econômicos  da  sucumbência  - 
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA RÉ PROVIDOS, PREJUDICADO 
O RECURSO DAS AUTORAS.” (pág. 45 do documento eletrônico 28). 

No  RE,  fundado  no  art.  102,  III,  a  e c,  da  Constituição  Federal, 
alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput, 145, § 1º; e 150, § 7°, da 
mesma Carta.

É o relatório necessário. Decido.
A pretensão recursal não merece acolhida. 
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos 

seguintes fundamentos:
“[...] 
A discussão central - e de fundo - da lide consiste na viabilidade, ou 

não, da atualização (correção monetária) dos valores recolhidos a título de 
ICMS-ST, ou seja, em ressarcimento de ICMS pago a maior pelas autoras no 
regime de substituição tributária, no período de cinco anos que antecedem ao 
ajuizamento desta demanda.

De  saída,  é  preciso  destacar  a  distinção  do  caso  em relação  ao 
entendimento  fixado pelo STF,  em repercussão  geral,  no  RE 593.849/MG, 
tema 201.

Não se pode negar o julgado superior do E. STF, com repercussão 
geral, relativo ao RE 593.849/MG, tema 201, com a fixação da tese jurídica de 
que  ‘É  devida  a  restituição  da  diferença  do  Imposto  sobre  Circulação  de 
Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária 
para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.

Essa tese jurídica foi fixada, note-se bem, para alterar parcialmente o 
precedente daquela mesma Corte no precedente firmado na ADI 1.851, ‘de 
modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os 
litígios  judiciais  futuros  e  os  pendentes  submetidos  à  sistemática  da 
repercussão geral.’(Repercussão Geral,  Tema 201, RE 593.849-MG, Pleno, 
Min. Edson Fachin, j.19.10.2016).

Logo,  essa  tese  não  se  presta  como  fundamento  ao  direito  de 
ressarcimento  ora  invocado,  com  efeito  retroativo,  afirmando-se  que  a 
modulação dos efeitos aí declarada não apanha o Estado de São Paulo, com 
falta de boa lógica jurídica.

O  que  se  precisa,  pois,  de  plano,  esclarecer  é  que  não  se  pode 
distorcer o âmbito de aplicação da tese fixada no tema 201, na esperança de 
se  afastar  a  aplicação  da  legislação  local  em assunto  que  o  STF,  no  RE 
593.849/MG, não examinou.

Com efeito, nada obstante a matéria de fundo fixada na tese do tema 
201 diga respeito a ICMS, no regime de substituição tributária, não se pode 
esquecer que, na ADI nº 1.851-4-AL, o que foi analisado pelo E. STF foi a 
abrangência do Convênio ICMS nº 13/97, do qual o Estado de São Paulo não 
é  signatário,  por  dispor   diversamente  no  seu  regulamento  de  ICMS, 
afastando-se,  assim,  a  similitude  de  objeto  (cf.  RMS  30379/PE 
2009/0174025-5,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  j.  03/02/  2011).  E,  no  RE 
593.849/MG, o que se fez foi a mera alteração parcial do precedente firmado 
na  ADI  1.851,  com  modulação  de  efeitos,  que  expressamente  obstou  os 
efeitos retroativos do que se fixou na apontada tese de intelecção do art. 150, 
§ 7º, da CF.

Por essa razão,  fica bem apontado que a solução do caso passa 
necessariamente pelo  exame da legislação local,  e  não  propriamente  pela 
aplicação direta do que se fixou pelo E. STF, em repercussão geral, no tema 
201, na inteligência que deu ao § 7º do art. 150 da CF.

Em outras palavras, o que se deve examinar, portanto, é a legislação 
infraconstitucional  e  local  especialmente  art.  66-B,  §  3º,  da  Lei  Estadual 
6.374/89, na redação da Lei 9.176/95, o art. 270 do RICMS/2000, o Decreto 
Estadual 41.653/97, tudo, ainda, à luz das regras gerais do CTN e, ainda, das 
regras  próprias  do  Fisco  local  acerca  da  matéria  em  interpretação  de 
conformidade  com  o  §  7º  do  art.  150  da  CF,  segundo  a  orientação 
jurisprudencial do E. STF (e, daí, apenas em modo indireto, a observância da 
referida tese fixada no tema 201).

[…].” (págs. 48-50 do documento eletrônico 28).
Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência 

dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise 
da interpretação dada pelo Juízo  a quo à legislação infraconstitucional local 
aplicável ao caso (Leis 6.374/1989, 9.176/1995 e 13.918/2009; RICMS com 
alterações  do  Decretos  41.653/1997  do  Estado  de  São  Paulo),  o  que  é 
vedado pela Súmula 280/STF.  Incabível,  portanto,  o recurso extraordinário. 
Nesse  sentido,  destaco  julgados  de  ambas  as  Turmas  desta  Corte  cujas 
ementas transcrevo a seguir:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Base de cálculo 
presumida maior que a real. Creditamento. Lei Paulista nº 6.374/89. Decreto 
nº  41.653/97.  Natureza  infraconstitucional  da  controvérsia.  Direito  local. 
Incidência da Súmula nº 280.

1. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação 
jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, que, na hipótese dos autos, 
tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria 
necessárias  a  reanálise  e  a  interpretação  da  legislação  infraconstitucional 
local (Lei Paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 45/96), 
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providências  vedadas  na  via  do  apelo  extremo.  Incidência  da  Súmula  nº 
280/STF.

[...]
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 413.127-AgR/

SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
“Agravo  regimental  em recurso  extraordinário.  2.  Tributário.  ICMS. 

Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução 
dos  valores  recolhidos  antecipadamente.  3.  Previsão  de  procedimento 
administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados 
na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos 
do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a 
que  se nega provimento.”  (RE 606.205-AgR/SP,  Rel.  Min.  Gilmar Mendes, 
Segunda Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA. 
RESTITUIÇÃO.  PREVISÃO  DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  LEI 
ESTADUAL  6.374/1989.  INTERPRETAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INTERPOSIÇÃO DE 
APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 

I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica 
rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o 
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF.

II – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do 
art. 102 da Lei Maior, quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou 
ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.187.860-
AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).

Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre 
outras:  AI  654.965-AgR/SP, Rel.  Min.  Dias Toffoli;  AI 767.742/SP,  Rel.  Min. 
Marco Aurélio; RE 1.170.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Por  fim,  importante  ressaltar  que  o  acórdão  recorrido  não  julgou 
válida  lei  ou  ato  de  governo  local  contestado  em  face  da  Constituição. 
Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do inciso III do art. 102.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.329.722 (726)
ORIGEM : 00008122920108160177 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : JOAO BONIFACIO CABRAL JUNIOR
ADV.(A/S) : LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (65034/BA, 

27375/GO, 22076/PR, 233282/RJ, 43617/SC, 
388261/SP)

ADV.(A/S) : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES 
(A1652/AM, 20738/PR, 233281/RJ, 43381/SC, 
388423/SP)

RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Vol. 38, fl. 
121).

Na  origem,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ 
ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Vol. 1, fl. 7) 
contra  DAYSE MEYRE JARDIM,   JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR e 
outros, em virtude de contratações fraudulentas dos serviços de advocacia 
prestados pelo segundo réu para a primeira ré, então Prefeita do Município de 
Vila Alta (atualmente Alto Paraíso).

Segundo consta da inicial, em 9 de maio de 1995, DAYSE MEYRE 
JARDIM, à época Prefeita do Município de Vila Alta, contratou, sem licitação, o 
advogado JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR para defendê-la em processo 
de cassação de seu mandato, tendo emitido em favor do referido causídico 
vários cheques, a despeito da ausência de qualquer relação contratual com o 
Município.

Aduz que, com o intuito de justificar o pagamento dos serviços de 
advocacia  prestados  por   JOSÉ  BONIFÁCIO  CABRAL  JÚNIOR,  no  ano 
seguinte, foi realizada licitação na modalidade carta convite, na qual o ilustre 
causídico saiu vencedor.

Considerando  a  existência,  na  região,  de  inúmeros  advogados 
capacitados para a defesa do Município, alega que deveria ter sido adotado a 
orientação prevista no art. 13 da Lei 8.666/1993, segundo o qual os contratos 
para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 
preferencialmente,  ser  celebrados mediante a realização de concurso,  com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração.

Afirma que o Poder Executivo não pode contratar profissionais para 
desempenhar  uma  função  definitiva  na  Administração  Pública,  pois  “a 
contratação  pela  Lei  de  Licitações,  mormente  a  aplicação  do  artigo  25 
(inexibilidade de licitação), não pode ser utilizada para burlar a admissão ou 
contratação de um servidor, sem concurso público, para exercer uma função 
permanente”,  destacando  que  “serviços  médicos,  odontológicos, 
assessoramento e acompanhamento  jurídicos,  entre  outros,  são  atividades 
que o ente municipal deve ter no quadro permanente de pessoal” (Vol. 1, fl. 
17); e

Sustenta o caráter doloso na contratação, pela Prefeita, dos serviços 
advocatícios prestados pelo réu JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR, já que 
“contornou  os  dispositivos  constitucionais  que  tratam  da  investidura  e 
provimento dos cargos públicos, mediante concurso público, tendo ido buscar 
a fundamentação para as licitações e contratações (nulas de pleno direito) no 
inciso XXI, da Constituição e na Lei 8.666/93, que regula assunto de natureza 
diversa, isto é, as licitações públicas” (Vol. 1, fl. 17). 

Ao final, requer, (a) a concessão de tutela cautelar para declarar  “o 
bloqueio de bens dos requeridos no montante de R$ 34.160,00 (trinta e quatro 
mil  cento  e  sessenta  reais)  acrescido  do  valor  correspondente  a  muita 
incidente  de  03  (três)  vezes  o  valor  da  lesão,  resultando  no  total  de  RS 
136.640,00  (cento  e  trinta  e  seis  mil,  seiscentos  e  quarenta  reais),  para 
suportar o ônus da condenação” (Vol. 1, fl. 27); e (b) “a procedência da ação, 
declarando-se  a  lesão  aos  princípios  da  Administração  Pública  e  em 
consequência, a improbidade administrativa dos Requeridos, condenando-os 
para,  de  forma  solidária,  ressarcirem  integralmente  o  dano  causado  ao 
Município  de  Vila  Alta,  com  a  reposição  atualizada  do  valor  da  licitação, 
cominando-lhes as penalidades previstas no artigo 12,  I,  II  e  III,  da Lei  n. 
8.429192, ante o cometimento de atos de improbidade previstos nos artigos 
9°, caput, IV e VIII, 10, caput, I, II, VIII, XI, XII e XIII, e artigo 11, da citada lei” 
(Vol. 1, fl. 28).

Recebida  a  petição  inicial,  a  liminar  foi  deferida  para  fins  de 
indisponibilidade dos bens dos requeridos, momento em também foi afastada 
a prescrição das pretensões punitivas do art. 12 da Lei de Improbidade. 

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos no que tange à 
prescrição das penas previstas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992,  determinando-
se o prosseguimento do processo apenas para fins de ressarcimento do erário 
público. 

O Juízo singular julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao 
erário ao fundamento de que as provas dos autos não permitem concluir pela 
má-fé das contratações do advogado (Vol. 37, fl. 19).

O Tribunal de origem afastou a preliminar de prescrição do pedido de 
ressarcimento  ao  erário  suscitada  pelo  réu  JOSÉ  BONIFÁCIO  CABRAL 
JÚNIOR e,  no  mérito,  deu  parcial  provimento  ao  recurso  de  apelação  do 
MINISTÉRIO  PÚBLICO,  para  “determinar  que  os  apelados  Dayse  Meyre 
Jardim,  João  Bonifácio  Cabral  Junior e  Davy  Sanches  Faria,  sejam 
condenados  a  ressarcir  o  erário  público  no  valor  trazido  na  inicial,  com 
correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), solidariamente, 
nos termos do art. 12, incisos I, II e III, ante o cometimento dos atos ímprobos 
descritos nos arts. 9º, caput, IV e VIII, 10, caput, I, II, VIII, XI, XII e XIII e art. 11 
da  Lei  nº  8.429/92,  reformando -se  parcialmente  a  sentença,  em grau  de 
reexame necessário”. Eis a ementa do julgado(Vol. 38, fl. 121):

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE 
OFÍCIO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA –  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  – 
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA PESSOAL DE PREFEITA, 
EM  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  CASSAÇÃO  E  AÇÃO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  AUSÊNCIA  DE  LICITAÇÃO  – 
PAGAMENTO  EFETUADO  COM  DINHEIRO  PÚBLICO  –  SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA  –ALEGADO  O  DEVIDO  RESSARCIMENTO  –
IMPRESCRITIBILIDADE  –  ATO  DE  GESTÃO  NÃO  CONFIGURADO  – 
RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO  –  SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA, EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO”.

Opostos  Embargos  de  Declaração  por  DEYSE  MEYRE  JARDIM, 
OLGA DANCINI MATIAZI,  DAVI SANCHEZ FARIA (Vol.  39, fl.  24) e JOÃO 
BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR (Vol. 39, fl. 33), foram parcialmente acolhidos 
para sanar obscuridade quanto ao valor exato a ser ressarcido, qual seja  R$ 
24.160,00 (vinte e quatro mil, cento e sessenta reais). O acórdão ficou assim 
ementado (Vol. 39, fl. 83):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO 
JULGADO  —  NÃO  CONSTATAÇÃO  —ARGUMENTOS  QUE  VISAM 
REDISCUTIR  A  MATÉRIA  —INADM1SS1B1L1DADE  —  ALEGAÇÃO  DE 
OBSCURIDADE  QUANTO  AO  VALOR  A  SER  RESSARCIDO  —VÍCIO 
SANADO — EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.

No Recurso Extraordinário (Vol. 40, fl.  140), interposto com amparo 
no  art.  102,  III,  “a”,  da  Constituição  Federal,  JOAO BONIFÁCIO CABRAL 
JÚNIOR  afirma  que  o  acórdão  recorrido,  ao  reformar  a  sentença  de 
improcedência da ação e condená-lo por ato de improbidade administrativa 
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/1992, impondo-lhe a sanção de 
ressarcimento  ao  erário,  porque  imprescritível,  no  valor  original  de  R$ 
24.160,00  (vinte  e  quatro  mil,  cento  e  sessenta  reais),  violou  os  arts.  1º, 
parágrafo único; e 37, §§ 4º e 5º, da CF/1988, bem como as teses firmadas 
por esta CORTE nos Temas 309 e 897, pois:

(a)  quanto  à  primeira  contratação,  “o  que  se  verifica  é  mera 
irregularidade na ausência de formalização da licitação”, pois “a contratação 
direta era admitida por se tratar de hipótese de inexigibilidade ou dispensa de 
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licitação” (Vol. 40, fl. 153);
(b)  “em relação  ao  segundo contrato  — devidamente  formalizado, 

derivado de Carta Convite, pelo qual o RECORRENTE recebeu R$ 20.000,00 
previamente  empenhado  —  absolutamente  nenhum  dolo  foi  indicado”, 
todavia, o acórdão recorrido o condenou ”à devolução de R$ 20.000,00 (...) 
sem apontar qualquer dolo  (…) a respeito deste ato/contrato”, concluindo que 
“a afronta se dá porque, sem conduta dolosa, não há imprescritibilidade de 
ressarcimento,  isto  é,  a  pretensão  de  ressarcimento  neste  ponto  seria 
meramente culposa, alcançada pela prescrição” (Vol. 40, fl. 152); e

(c)  “a  defesa  de  agente  político  em  processo  de  cassação  de 
mandato é defesa de ato de gestão compatível com o interesse público (em 
proteção ao poder emanado pelo povo) e, por conseguinte, é lícita e proba a 
contratação de advogado particular custeado pelos cofres públicos para tal 
atuação, sempre que necessária (como é o caso)” (Vol. 40, fl. 158).

Ao  final,  requer  o  provimento  do  presente  “Recurso  Extraordinário 
para, reformando totalmente o Acórdão recorrido, julgar improcedente a ação”, 
ou,  “subsidiariamente,  seja  provido o recurso para afastar  o  ressarcimento 
relativo  aos  valores  recebidos  em  decorrência  do  contrato  administrativo 
derivado da Carta Convite (R$ 20.000,00 recebidos entre julho e outubro de 
1996), tendo em vista que os serviços foram prestados de boa-fé e o Acórdão 
recorrido não apontou qualquer dolo do RECORRENTE nesta conduta, o que 
afasta a imprescritibilidade invocada” (Vol. 40, fl. 165).

Em contrarrazões  (Vol.  41,  fl.  135),  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO  DO  PARANÁ  alega,  preliminarmente,  que  “quanto  à  alegada 
violação aos arts. 37, §§ 4º e 5º , ambos da CF, além dos Temas n. 309 e 897 
do STF, tem-se que a sua análise implicaria em ofensa meramente reflexa à 
Constituição, pois para auferir a ocorrência de prescrição e a inexigibilidade 
de  licitação  no  caso  concreto,  dependeria  de  análise  de  legislação 
infraconstitucional, o que é defeso na presente instância” (Vol. 41, fl. 136). No 
mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido .

Em juízo de admissibilidade (Vol. 41, fl. 141), o Tribunal de origem, 
inicialmente,  afastou  a  aplicação,  ao  caso,  do  Tema  309  aos  seguintes 
fundamentos:

“Observa-se,  inicialmente,  que a questão posta em debate não se 
confunde com o julgamento que será travado na futura apreciação do RE 
656.558/SP (Tema 309) com repercussão geral, em torno da caracterização 
de  improbidade  administrativa,  ou  não,  na  contratação  de  serviços  de 
advocacia privada pelo ente público, com dispensa de licitação.”

Quanto ao mais, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que 
(a) “não há o devido prequestionamento explícito dos artigos 1.°, parágrafo 
único e 37, §§ 4.° e 5.° da CF, posto que a controvérsia não foi solucionada 
sob  o  enfoque  dos  referidos  dispositivos  em  face  do  pretendido  pelo 
recorrente; e (b) incidem os óbices previstos nas  Súmulas 279, 282 e 356. 

No Agravo, a parte contestou todos os óbices apontados na decisão 
agravada, aduzindo que (a) o Tema 309 se amolda à hipótese dos autos; (b) 
houve o prequestionamento da matéria; (c) não se aplica o óbice da Súmula 
279/STF (Vol. 41, fl. 167).

Em  23 de junho de 2021, o Eminente Ministro LUIZ FUX, Presidente 
desta SUPREMA CORTE, negou seguimento ao recurso aos argumentos de 
que  a  análise  das  razões  recursais  demanda  o  exame  da  legislação 
infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que 
é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 42).

Dessa  decisão  o  recorrente  interpôs  Agravo  Interno  refutando  os 
óbices  apontados  (Vol.  44),  bem  como  apresentou  Memoriais  (Vol.  46) 
requerendo a incidência  imediata da nova Lei  14.230/2021,  que promoveu 
alterações na Lei 8.429/1992.

Alega  que  a  presente  ação  está  prescrita,  pois  “segundo  a  nova 
redação  do  art.  23  da  Lei  de  Improbidade,  a  ação  para  a  aplicação  das 
sanções prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato 
ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. 
Os  atos  ocorreram  em  1995  e  1996.  Por  sua  vez,  o  art.  23,  §4˚,  I,  c/c 
§5˚estabelece  a  interrupção  da  prescrição  com  ajuizamento  de  ação, 
momento a partir do qual o prazo prescricional passa a correr por quatro anos. 
No  caso  concreto,  com o  ajuizamento  da  ação  em 2001,  a  prescrição  se 
operou quatro anos após, ou seja, em 2005. Não há dúvidas, portanto, da 
prescrição no caso concreto, que pode ser  assim sintetizada”  (Vol.  46, fls. 
2-3).

Afirma, ainda, que a nova Lei deve retroagir para alcançar a conduta 
do recorrente, pois excluiu a possibilidade de condenação por improbidade 
administrativa baseada em ato culposo.

Por fim, sustenta que deve ser aplicado ao caso concreto o artigo 18, 
§ 3º, da Lei 14.230/2021, segundo o qual “Para fins de apuração do valor do 
ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados”.

Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE reconsiderou 
a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Vol. 48).

É o relatório. Decido. 
Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública por de ato de 

improbidade  administrativa  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 
ESTADO DO PARANÁ em face de JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JUNIOR e 
outros, em decorrência da ilegalidade na contratação deste pela Prefeita do 
Município de Vila Alta (atualmente Alto Paraíso) para a prestação de serviços 
advocatícios nos anos de 1995 e 1996.

O Plenário  desta CORTE reconheceu a existência  de repercussão 
geral da matéria ao examinar o AI 791.811-RG (Tema 309, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI,  DJe  de  8/10/2010),  em  que  se  discute  se  a  contratação  dos 
serviços  de  advocacia  sem licitação  configura  ou  não  ato  de  improbidade 
administrativa. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A 
POSSIBILIDADE  DE  CONTRATAÇÃO  DE  DETERMINADOS  SERVIÇOS, 
COM  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  CONSEQUÊNCIAS.  PRESENÇA  DE 
REPERCUSSÃO GERAL.”

Desse modo, em que pesem os fundamentos do Tribunal de origem 
em juízo de admissibilidade, entendo que a decisão a ser proferida por esta 
CORTE no Tema 309 influenciará a solução desta desta demanda.

Quanto  à  prescrição,  tal  questão  deverá  ser  analisada  após  o 
julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral. O mesmo 
se aplica aos fundamentos alegados pelo recorrente na Petição 113143/2021, 
referentes à aplicação da Lei 14.230/2021 às ações pendentes.

Diante  do  exposto,  com fundamento  no  art.  1.036  e  seguintes  do 
Código  de  Processo  Civil  de  2015  e  no  art.  328,  parágrafo  único,  do 
Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de 
origem, para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no Tema 309 da 
repercussão geral. 

Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.333.692 (727)
ORIGEM : 01709200620168060001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO CEARÁ
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : SOTREQ S/A
ADV.(A/S) : ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS (6556/CE)
RECDO.(A/S) : ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá 
aguarde o julgamento da ADI 6.145/CE, da relatoria da Ministra Rosa Weber, 
na qual será examinada a constitucionalidade do art. 33 e do Anexo IV, item 
1.9 e subitens, da Lei 15.883/2015 e dos arts. 38 e 44 e do Anexo V, item 1.9 
e subitens, do Decreto 31.859/2015, ambas do Estado do Ceará.

Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os 
autos  a  esta  Corte,  mediante  provocação  da  parte  interessada,  para 
apreciação do recurso extraordinário.

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.337.161 (728)
ORIGEM : 20554527320148260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : USINA SANTA RITA S A ACUCAR E ALCOOL E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JULIANA COSTA ARRUDA (85462/MG)
ADV.(A/S) : MARCELO ROSSI NOBRE (67738/DF, 138971/SP)
ADV.(A/S) : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO (212764/RJ, 

101970/SP)
ADV.(A/S) : ADRIANO FERRIANI (82562/PR, 138133/SP)
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO 

(131193/SP)

DECISÃO: Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,  assim ementado (eDOC 4, p. 
145):

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA. 
INDENIZAÇÃO.  COISA  JULGADA.  O  cálculo  do  valor  da  indenização 
atualizado, assim como dos demais consectários legais devem respeitar as 
decisões transitadas em julgado no decorrer do feito, sob pena de violar a  
coisa  julgada.  Decisão  reformada  em  parte.  RECURSO  PARCIALMENTE 
PROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, p. 58)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 

“a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 93, IX, 
da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  aduz-se,   que  “conforme  minuciosamente 
explicitado  nas  razões  recursais  (fls.  46/58)  o  memorial  de  cálculo  
apresentado pelo perito  ao afastar  a  metodologia  de cálculo  prevista  pelo 
DEPRE para apuração do suposto saldo devedor incorreu em anatocismo.” 
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(eDOC 7, p. 17)
Sustenta-se,  que  “Diante da farta  argumentação  apresentada pela  

ora  recorrente  demonstrando  minuciosamente  o  equívoco  da  metodologia 
aplicada,  o  julgador  não  poderia  simplesmente  afastá-la  sob  a  justificativa 
lacônica  de  insuficiência  dos  fundamentos  para  desmerecer  o  critério  
utilizado.” (eDOC 7, 20)

A  Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJSP inadmitiu  o 
recurso extraordinário  por entender que “o posicionamento alcançado pelos 
doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz 
desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado  
à instância superior”  e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do 
STF (eDOC 8, pp. 13-14).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consabido  que  a  admissibilidade  dos  recursos  extraordinários  é 

aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad 
quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial 
e  extraordinário.  Registre-se,  contudo,  que  o  agravo,  enquanto  recurso, 
também está sujeito à decisão de admissibilidade.

Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer 
tem preenchidos os pressupostos processuais.

De  plano,  constata-se  que  a  negativa  de  seguimento  do  apelo 
extremo  se  baseou  no  fundamento  de  que  ““o  posicionamento  alcançado 
pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não  
traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente  
alçado à instância superior”  e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula  
279 do STF (eDOC 8, pp. 13-14). Contudo, a agravante deixou de impugnar 
de forma específica esses fundamentos.

O  recurso,  portanto,  não  ataca  os  fundamentos  da  decisão  que 
inadmitiu  o  recurso  extraordinário.  Sendo  assim,  torna-se  inviável  seu 
conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.

Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, 
do RISTF.

Deixo de aplicar o art.  85, § 11, do CPC, tendo em vista que não 
houve prévia fixação de honorários na origem. 

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.342.558 (729)
ORIGEM : 55033916220188090000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE  GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE GOIÁS
RECDO.(A/S) : FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIAS
ADV.(A/S) : NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS (18671/GO)

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de 
Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 1 -2):

“AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRELIMINARES 
AFASTADAS  PELO  COLEGIADO  QUANDO  DA  ANÁLISE  DA  MEDIDA 
LIMINAR.  DESNECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DOS  TEMAS.  LEI 
ESTADUAL  Nº  20.190  DE  05  DE  JULHO  DE  2018.  REGRA  DE 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 
VÍCIO  FORMAL  RECONHECIDO.  PEDIDO  PROCEDENTE.  EFEITO  EX 
TUNC. 

1. Desnecessária a análise das preliminares apontadas pelo órgão de 
representação do Estado de Goiás se o colegiado desta Corte já as afastou, à 
unanimidade, quando da apreciação do pedido liminar. 

2.  A Lei  estadual  n.  20.190/2018,  que  dispõe  sobre  a  reserva  de 
vagas de empresas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar 
nas  empresas  prestadoras  de  serviços  ao  Estado  de  Goiás,  ao  tratar  de 
matéria afeta a norma geral de contratação e licitação e a direito do trabalho, 
cujo domínio da competência legislativa é privativo da União, ex vi do artigo 
22,  incisos  I  e  XXVII,  da  Constituição  da  República,  violou  o  princípio 
constitucional da separação dos Poderes, como também a norma do artigo 4º, 
inciso II, da Constituição do Estado de Goiás. 

3. Verificada a incompatibilidade formal do dispositivo impugnado com 
o ordenamento constitucional vigente, é de rigor o julgamento de procedência 
do  pedido  inicial  formulado  em  processo  objetivo  de  controle  de 
constitucionalidade, com supressão integral do texto guerreado, observado o 
regular efeito ex tunc, eis que não configuradas as excepcionais hipóteses do 
art. 27, da Lei n. 9.868/99. 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  JULGADA 
PROCEDENTE.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso extraordinário,  com fundamento no art.  102,  III,  a  ,  do 

permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  aos  arts.  5º,  I,  7°,  XXX e  22, 
XXVII,  da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  os  Estados 
possuem  uma  margem  de  conformação  para  legislar  sobre  normas 
específicas do processo licitatório, desde que não conflitem com as normas 
gerais editadas pela União. 

Alega-se,  ainda,  que  não há vedação para  que o Estado-membro 
acrescente outras exigências além do o grupo de pessoas beneficiadas por 
reservas de vagas em empresas licitantes já previstas na Lei n° 8.666/93 e 
que  critério  de  discrímen  adotado  pela  lei  estadual  é  medida 
constitucionalmente justificada. 

Afirma-se que a “com a reserva de vagas para mulheres vitimas de  
violência  doméstica,  buscou-se  dar-lhes  oportunidade  para  que  sejam 
reinseridas no mercado de trabalho, dada a especial condição que ostentam, 
em atenção,  inclusive,  do  que  preconiza  o  artigo  7°,  XX,  da  Constituição  
Federal” (eDOC 16, p. 14).

A Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás   inadmitiu o recurso 
extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 280 e 
282 do STF (eDOC 20). 

É o relatório. Decido.
A irresignação merece prosperar.
Eis o teor da  Lei 20.190/2018, do Estado de Goiás:
Art.1º Esta Lei dispõe sobre a reserva de vagas de empregos nas 

empresas  prestadoras  de  serviços  ao  Estado  de  Goiás  para  as  mulheres  
vítimas de violência doméstica e familiar. 

Art.  2º  A empresa  interessada  em  prestar  serviços  ao  Estado  de 
Goiás deverá encaminhar,  concomitantemente aos documentos exigidos na 
fase  de  habilitação,  carta  de  compromisso  afirmando  sua  disposição  em 
destinar 5% (cinco por cento) das vagas de emprego relacionadas ao objeto  
do  respectivo  contrato  administrativo  a  mulheres  vítimas  de  violência  
doméstica e familiar. 

§ 1º Os editais de licitação e os contratos deverão conter cláusula  
que contenha a determinação prevista no caput deste artigo.

 § 2º A observância do percentual de vagas reservadas por esta Lei  
dar-se-á durante todo o período da prestação de serviços e aplicar-se-á a 
todos os cargos oferecidos. 

Art. 3º Na hipótese de não preenchimento da quota prevista no artigo  
2º,  as  vagas  remanescentes  serão  revertidas  para  as  demais  mulheres 
trabalhadoras. 

Art.  4º Nas renovações dos contratos cuja publicação do edital  de  
licitação  se  dê  após  a  vigência  desta  Lei,  ou  em seus  aditamentos,  será  
observado o disposto nesta Lei. 

A questão dos autos cinge-se à possibilidade da legislação estadual 
complementar as normas gerais editadas pela União em matéria de licitação, 
conforme dispõe o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição da República, de 
modo  a  conciliar  as  peculiaridades  estaduais  com  as  diretrizes  gerais 
inseridas no âmbito legislativo federal. 

A  repartição  de  competências  é  característica  essencial  em  um 
Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus 
membros e, por consequência, a convivência harmônica entre as esferas, com 
o fito de evitar a secessão. Nesta perspectiva, esta disposição pode se dar em 
sentido  horizontal  ou  vertical,  levado  em  conta  o  domínio  dos  interesses 
envolvidos.

Repartir competências compreende compatibilizar interesses para o 
reforço do federalismo cooperativo em uma dimensão de fato cooperativa e 
difusa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente a fim de que o 
funcionamento  consonante  das  competências  legislativas  e  executivas 
otimizem os fundamentos (art. 1º, da CRFB) e objetivos (art. 3º, da CRFB) da 
República.

Ao construir uma rede interligada de competências, o Estado obriga-
se a exercê-las em proveito do alcance do bem comum e da satisfação dos 
direitos fundamentais.

Assim, é preciso reconhecer, no âmbito da repartição constitucional 
de  competências  federativas,  que  o  Município,  por  exemplo,  desde  que 
possua  competência  para  matéria,  detém  primazia  sobre  os  temas  de 
interesse local, nos termos do disposto no art. 30, I, da CRFB. De igual modo, 
Estados  e União detêm competência  sobre os temas de seus respectivos 
interesses, nos termos dos parágrafos do art. 24 da CRFB. Há, dessa forma, 
um  direcionamento  das  ações  de  governo  do  ente  local  para  o  nacional, 
naquilo que José de Oliveira Baracho vislumbrou como sendo o princípio da 
subsidiariedade do federalismo brasileiro:

“O  princípio  da  subsidiariedade  mantém  múltiplas  implicações  de  
ordem filosófica, política, jurídica, econômica, tanto na ordem jurídica interna,  
como na comunitária e internacional. Dentro das preocupações federativas, o 
Governo  local  deve  assumir  grande  projeção,  desde  que  sua  efetivação,  
estrutura, quadros políticos, administrativos e econômicos que se projetam na  
globalidade  dos  entes  da  Federação.  No  exercício  de  suas  atribuições,  o  
governo das entidades federativas poderá promover ações que devem, pelo  
menos, mitigar a desigualdade social, criar condições de desenvolvimento e  
de qualidade de vida. A Administração pública de qualidade, comprometida 
com as necessidades sociais e aberta à participação solidária da sociedade,  
pode melhorar as entidades federativas e os municípios. A partir desse nível,  
concretiza-se,  necessariamente  a  efetivação  dos  direitos  humanos.  A 
descentralização,  nesse  nível,  deverá  ser  estímulo  às  liberdades,  à 
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criatividade,  às  iniciativas  e  à  vitalidade  das  diversas  legalidades,  
impulsionando novo tipo de crescimento e melhorias sociais. As burocracias 
centrais,  de  tendências  autoritárias  opõem-se,  muitas  vezes,  às  medidas 
descentralizadoras, contrariando as atribuições da sociedade e dos governos  
locais. O melhor clima das relações entre cidadãos e autoridades deve iniciar-
se nos municípios,  tendo em vista o conhecimento recíproco,  facilitando o  
diagnóstico dos problemas sociais e a participação motivada e responsável 
dos  grupos  sociais  na  solução  dos  problemas,  gerando  confiança  e 
credibilidade”. (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Revista da Faculdade de 
Direito da UFMG , n. 35, 1995. p. 28-29)

Ressalte-se, assim, que a assunção de competência pelo ente maior 
deve fundar-se no princípio da subsidiariedade, ou seja, na demonstração de 
que é mais vantajosa a regulação de determinada matéria pela União ou pelo 
Estado, conforme for o caso. Trata-se, portanto, de privilegiar a definição dada 
pelo  legislador,  reconhecendo  que  eventual  lacuna  deve  ser  vista  como 
possibilidade de atuação dos demais entes federativos, não cabendo ao poder 
judiciário, à míngua de definição legislativa, retirar a competência normativa 
de  determinado  ente  da federação,  sob pena de  tolher-lhe sua autonomia 
constitucional.

In casu, observa-se, que o ato normativo aqui analisado, ao dispor 
sobre reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao Estado, não 
usurpou a competência da União para legislar sobre normas gerais, tendo em 
vista que, de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio 
da  subsidiariedade,  a   atuação  legislativa  estadual  se  deu  de  forma 
consentânea com a ordem jurídica constitucional. Nesse sentido: 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.602/2011 do Estado do 
Amapá. Projeto Oportunidade para reinserção de apenados. 3. Inexistência de 
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 4. Competência privativa da 
União para legislar sobre licitações e contratos. Normas gerais. 5. Inexistência 
de  vício  de  inconstitucionalidade  formal.  6.  Concretização  de  direitos 
fundamentais,  internacionalmente  assegurados.  Direito  do  preso  à 
ressocialização.  7.  Inexistência  de  inconstitucionalidade  material.  8. 
Importância  das  políticas  públicas  federais,  estaduais  e  municipais, 
elaboradas com a colaboração do Poder Judiciário, Ministério Público e CNJ, 
para a reinserção dos presos e egressos do sistema penitenciário no mercado 
de trabalho. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

(ADI 4729, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.06.2020).
Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de 

origem  quanto  à  inconstitucionalidade  formal  está  em  dissonância  com  a 
jurisprudência desta Corte.

Ademais, o critério adotado pela Lei do Estado de Goiás para fins de 
reserva  de  vagas  é  materialmente  consentâneo  com  a  Constituição  da 
República,  trata-se  de  medida  voltada  à  promoção  da  igualdade  em  sua 
faceta material. 

Da leitura do texto normativo, é possível depreender que o legislador 
estadual  limitou-se  a  garantir  direito  social  constitucionalmente  previsto.  A 
norma, vai, pois, ao encontro da proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, conforme  previsto no art. 7º, XX,da CRFB. 

Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto 
que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude. A lei 
objeto desta ação densifica diversos comandos constitucionais,  inclusive de 
proteção integral da criança e de  grupos sociais  vulneráveis que mereçam 
proteção especial do Estado. 

Por  fim,  ao  contrário  do  disposto  no  acórdão  recorrido  quanto  à 
existência  de  violação  ao  princípio  da  isonomia,  destaco  o  justo 
reconhecimento da diferenciação entre igualdade formal e  igualdade  material 
feito por esta Suprema Corte em inúmeras ocasiões.

Colho do voto do eminente Relator Min.  Ricardo Lewandowski,  no 
julgamento da ADPF 186, que declarou a constitucionalidade da política de 
instituição de cotas raciais pela Universidade de Brasília, o seguinte excerto:

“É escusado dizer que o constituinte de 1988 dada toda a evolução  
política, doutrinária e jurisprudencial pela qual passou esse conceito não se 
restringiu apenas a proclamar solenemente, em palavras grandiloquentes, a  
igualdade de todos diante da lei.

À  toda  evidência,  não  se  ateve  ele,  simplesmente,  a  proclamar  o 
princípio  da  isonomia  no  plano  formal,  mas  buscou  emprestar  a  máxima  
concreção a esse importante postulado, de maneira a assegurar a igualdade  
material  ou substancial  a todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no 
País,  levando  em  consideração  é  claro  a  diferença  que  os  distingue  por  
razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais, além 
de atentar, de modo especial, para a desequiparação ocorrente no mundo dos  
fatos entre os distintos grupos sociais.”

Posteriormente, quando da apreciação da ADC 41, Rel. Min. Roberto 
Barroso,  Tribunal  Pleno,  DJe  17.08.2017,  foi  reconhecida  a 
constitucionalidade da Lei  nº  12.990/2014,  que  reserva   20% das  vagas 
oferecidas  nos  concursos  públicos  para  provimento  de  cargos  efetivos  e 
empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta 
a pessoas negras. Também neste julgado, a Corte reafirmou posicionamento 
no  sentido  de  que  a  realização  dos  objetivos  presentes  na  Carta  Cidadã 
demanda ações estatais no sentido da equiparação substancial daqueles em 
posição de desigualdade.

Assentadas estas premissas, entendo que o acórdão recorrido violou 
o princípio inscrito no caput do art. 5º do Texto Constitucional, tendo em vista 

a especial condição das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A 
interpretação defendida pelo recorrente honra o princípio da isonomia, bem 
como outros valores constitucionais  básicos,  como a dignidade da pessoa 
humana, a promoção da igualdade entre homens e mulheres e a proteção ao 
mercado de trabalho da mulher. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar 
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos 
artigos 932, V, “b” e VIII do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto 
com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.

Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.343.784 (730)
ORIGEM : 00166884120178260196 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : VINICIUS RODRIGO DA SILVA
ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO BORGES DE FREITAS FILHO 

(343251/SP)
RECTE.(S) : MURILO TOBIAS CARAMORI
ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO BORGES DE FREITAS FILHO 

(343251/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DECISÃO:  A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  de  São  Paulo  deu  parcial  provimento  aos  recursos  de  apelação 
interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 6, p. 
63-72), assim ementado:

“TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  -  APREENSÃO  DE 
EXPRESSIVA  QUANTIDADE  DE  MACONHA  (505,81  GRAMAS)  - 
TRAFICÂNCIA  COMPROVADA  -  CONDENAÇÃO  CORRETA  RECURSO 
MINISTERIAL  OBJETIVANDO  A  CONDENAÇÃO  DO  CORRÉU  NOS 
TERMOS  DA INICIAL CONJUNTO  PROBATÓRIO  COESO  E  COERENTE 
CONDENAÇÃO  DE  RIGOR.  AJUSTE  DA  SANÇÃO  PENAL  REGIME 
ADEQUADO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 6, p. 64) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 8, p. 2-5).
Daí  os  recursos  extraordinários  (eDOC  6,  p.  82-97;  eDOC  7,  p. 

114-134), nos quais se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LVII; e 93, 
inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso. 

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 7, p. 
1-21 e 50-70).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento 
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC,  negou seguimento aos REs, no que 
concerne aos Temas 339, 660 e 925 da sistemática da repercussão geral da 
questão constitucional e, no mais, não admitiu os citados recursos (eDOC 8, 
p. 99-104), bem como não admitiu os recursos especiais (eDOC 8, p. 91-98).

Houve,  então,  a  interposição  dos  presentes  AREs  (eDOC  8,  p. 
150-156  e  158-164)  e  dos  agravos  em  recursos  especiais  (eDOC  8,  p. 
125-136 e 138-148).

O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.752.137/SP (eDOC 33, p. 
1-18; eDOC 39, p. 1-17). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito 
daquela Corte (certidão; eDOC 46, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção 
ao HC 176.452/SP (certidão; eDOC 47, p. 1).

O recorrente Murilo Tobias Caramori reitera os pedidos deduzidos no 
RE (eDOC 48, p. 1-4).

É o relatório.
Decido.
Preliminarmente,  no  que  concerne  à  negativa  de  seguimento  dos 

REs, em relação ao Temas 339, 660 e 925 da sistemática da repercussão 
geral  da  questão  constitucional,  as  decisões  devem ser  mantidas,  porque 
incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem 
decidiu  a  Presidência da Seção de Direito Criminal  do TJ/SP (eDOC 8,  p. 
99-104). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda 
Turma, DJe 27.5.2021.

Ademais,  frise-se que,  para divergir  do  entendimento  firmado pelo 
Tribunal  de  origem,  seria  necessário  o  revolvimento  do  acervo  fático-
probatório,  providência  inviável  no âmbito  do recurso extraordinário.  Dessa 
forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 

Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 
214  do  Código  Penal).  4.  Ausência  de  prequestionamento,  incidência  das 
súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo 
legal,  do contraditório  e  da ampla defesa e da presunção de inocência.  A 
ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. 
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Precedentes.  6.  Autoria  e  materialidade.  Necessidade  de  revolvimento  do 
acervo fático-probatório.  Incidência da Súmula 279.  7.  Agravo regimental  a 
que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda 
Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA 
AO  ART.  93,  INC.  IX,  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  ACÓRDÃO 
FUNDAMENTADO  DE  FORMA  ADEQUADA  E  SUFICIENTE  À 
DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR.  CRIME DE FURTO 
QUALIFICADO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DO 
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA PROVIMENTO” 
(ARE  928.826  AgR/SP,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda  Turma,  DJe 
1º.2.2016)

No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão 
monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão 
monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira  Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim 
relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.

Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, 
porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de 
índole infraconstitucional,  o que inviabiliza o processamento do recurso em 
apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda 
Turma,  DJe  17.5.2021  e  ARE  1.312.369  AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux 
(Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/
STF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.836 (731)
ORIGEM : 07170378120208070016 - TJDFT - 2ª TURMA 

RECURSAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : WENDERSON FONSECA DA SILVA
ADV.(A/S) : PIERRE TRAMONTINI (16231/DF)
RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso  extraordinário  interposto  em  face  do  acórdão  da  Segunda  Turma 
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 18, p. 1-3):

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA 
DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  SINDICÂNCIA.  MENSAGENS  DE  CUNHO 
DEPRECIATIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  GRUPO DE WHATSAPP.  
AUSÊNCIA  DE  PROVA  ILÍCITA.  EXTRAPOLAÇÃO  DA  LIBERDADE  DE 
EXPRESSÃO.  TRANSGRESSÃO  DISCIPLINAR.  ART.  43,  I,  DA  LEI  Nº 
4.878/1965.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  LEGAL.  PUNIÇÃO 
ESCORREITA.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  1  Em  sede 
recursal,  a  parte  autora  aduz  que  as  provas  que  subsidiaram  a  punição  
disciplinar na sindicância eram ilícitas, eis que extraídas de grupo fechado do  
aplicativo  de  mensagens  WhatsApp,  mas  sem  que  houvesse  qualquer 
intervenção judicial para possibilitar o acesso ao teor delas. Sustenta, ainda,  
que sua conduta tem amparo na garantia da liberdade de expressão e não  
ultrapassou os limites do razoável, pois teceu meros comentários acerca da  
atuação  dos  policiais  da  corregedoria,  sem,  contudo,  agir  com animus  de  
ofender-lhes a conduta.. 2. A sentença foi proferida pelo Juízo do 4º JEFP do 
DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca  
a anulação do ato administrativo que resultou em sua punição (Sindicância n.  
26/2017-CGP);  a  restituição  dos  dias  descontados  em  seu  salário  
concernentes ao período de suspensão; bem como a reparação por danos  
morais decorrentes da instauração do procedimento disciplinar supostamente  
ilegal e da punição disciplinar que lhe fora aplicada.

1  Em  sede  recursal,  a  parte  autora  aduz  que  as  provas  que  
subsidiaram  a  punição  disciplinar  na  sindicância  eram  ilícitas,  eis  que  
extraídas de grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas sem 
que houvesse qualquer intervenção judicial para possibilitar o acesso ao teor  
delas. Sustenta, ainda, que sua conduta tem amparo na garantia da liberdade  
de  expressão e não ultrapassou os limites  do  razoável,  pois  teceu meros 
comentários acerca da atuação dos policiais da corregedoria, sem, contudo,  
agir com animus de ofender-lhes a conduta.. 2. A sentença foi proferida pelo 
Juízo do 4º JEFP do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na  
inicial, pela qual busca a anulação do ato administrativo que resultou em sua  
punição (Sindicância n. 26/2017-CGP); a restituição dos dias descontados em 
seu salário concernentes ao período de suspensão; bem como a reparação 
por  danos  morais  decorrentes  da  instauração  do  procedimento  disciplinar  
supostamente ilegal e da punição disciplinar que lhe fora aplicada. 3. No caso  
em análise,  fora  instaurada  sindicância  para  apurar  possível  transgressão  
disciplinar atribuída ao recorrente, em razão de, no dia 23 de março de 2017, 

em um grupo de WhatsApp, ter se referido de modo depreciativo à atuação 
dos agentes da Corregedoria Geral da Polícia ao comentar sobre um áudio  
apócrifo (ID 20527512) que relatava abordagem supostamente ostensiva feita  
pelos citados servidores da Corregedoria a uma agente policial que estava  
deixando os filhos na escola com viatura da corporação. Após regular trâmite  
do  processo  administrativo,  a  Comissão  Sindicante  apresentou  Relatório 
Final,  cuja  conclusão  foi  no  sentido  de  que  a  conduta  praticada  pelo  
recorrente se enquadrava na infração prevista no art. 43, I, da Lei 4.878/65,  
qual  seja,  referir-se  de  modo  depreciativo  às  autoridades  e  atos  da  
administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. A 
autoridade competente acolheu o Relatório Final da comissão e fixou pena de  
suspensão de 2 (dois) dias para o recorrente. Irresignado, interpôs Recursos  
Hierárquicos, os quais tiveram seu provimento negado, mantendo-se, assim,  
incólume a decisão que lhe aplicou a pena. Sustenta ser ilícita a sindicância,  
razão  pela  qual  pleiteia  que  seja  anulada.  4.  Sem  razão  o  recorrente.  
Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das mensagens 
mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, não há 
que se falar em prova obtida por meio ilícito. Um dos participantes do grupo,  
certamente,  abriu  mão  do  sigilo  que  lhe  é  garantido  e  permitiu  que  a  
Administração tivesse acesso às mensagens, o que lhe é plenamente lícito  
proceder. Ou seja, a recorrida não usou de meios ilícitos para conseguir as 
provas,  mas,  ao  contrário,  as  obteve  de  forma espontânea.  5.  Quanto  às  
mensagens vinculadas ao número de telefone do recorrente e enviadas em 
grupo de WhatsApp de policiais, cabe transcrevê-las: “Tem que divulgar às  
(sic) fotos destes canas e desta Delta para toda Polícia, filme queimado não 
retorna ao status quo”;  “Percebi  que não foi  o fato  da sirene,  criaram um  
Peculato  Desvio,  utilizar  de  patrimônio  público  para  satisfazer  interesse 
privado,  resumindo  utilizar  a  viatura  para  levar  os  filhos.  Já  estavam  em  
campana, já iriam abordar ela com ou sem sirene”; “De forma alguma, a verba  
paga não ajuda, mas se companheirismo e parceria enchesse (sic) barriga 
voltaria. Ao menos Corro lá não se preocupa com essa (sic) pequenas coisas,  
carteirada,  acionar  sirene,  utilizar  viatura  por  necessidade  em  minutos.  
Preocupa com desvios maiores, milícia, homicídios, extorsão e outros mais,  
aqui  falta  serviço  para eles”.  Além disso,  o  recorrente  divulgou  nome dos  
Agentes da Corregedoria responsáveis pela abordagem, bem como postou 
foto de um destes, conforme atestam os “prints” de ID 20527513. 6. Do teor  
do diálogo, resta evidenciada clara crítica depreciativa e ofensiva aos atos da  
Administração Pública, representada, no caso, pela atuação dos Policiais da  
Corregedoria  de  Polícia/PCDF.  Os  termos  utilizados  em suas  mensagens,  
decerto,  desprestigiam e  levam a  desacreditar  da  lisura,  imparcialidade  e  
seriedade da atuação do referido órgão correcional, o que macula a imagem  
da  instituição  e  atrai  responsabilização  na  esfera  disciplinar.  7.  Cabe  
mencionar  que o direito  à  liberdade de  expressão  ou manifestação não é 
absoluto,  tampouco  traduz franquia  constitucional  que  autorize  o  exercício  
abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade 
alheia  é  também  protegido  pela  Carta  Magna.  Tanto  é  verdade  que  o 
legislador  estatuiu  o  tipo  disciplinar  previsto  no  art.  43,  inciso  I,  da  Lei  
4.878/1965, que dispõe ser transgressão disciplinar o fato de se referir  de  
modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer  
que  seja  o  meio  empregado  para  esse  fim,  descrição  que  encerra 
perfeitamente a conduta praticada pelo recorrente. 8. Portanto, a conclusão a  
que chegou a Comissão Sindicante, assim como o julgamento do Corregedor-
Geral da PCDF não possuem quaisquer vícios aptos a inquiná-los, pois estão  
de acordo com o que prevê a legislação de regência. 9. Assim, considerando  
que  foram  observados  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa, 
consoante  comprova  cópia  integral  do  procedimento  (ID  20527519  a 
20527526),  não  há  que  se  falar  em  qualquer  ilicitude/ilegalidade  na 
sindicância  nº  26/2017-CGP,  tampouco na  decisão que aplicou  a pena de 
suspensão ao recorrente. 10. Inexistindo qualquer ato ilícito da Administração 
Pública,  é  o  caso  de  ser  julgado  improcedente  também  o  pedido  de  
indenização por danos morais, motivo pelo qual deve permanecer incólume a 
sentença vergastada. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença 
mantida.  Custas  recolhidas.  Condeno  o  recorrente  ao  pagamento  dos 
honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor  
corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá  
de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.”

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição 
Federal,  alega-se  contrariedade  ao  art.  5º,  IV,  IX,  X,  LIV  e  LVI,  do  Texto 
Constitucional.

Nas razões recursais, aduz-se, que: 
“São  flagrantes  os  desalinhos  da  Sindicância  26/2017-CGP,  

maculando a higidez que o direito administrativo exige.  A manifestação do 
Recorrente acerca da narração feita por áudio apócrifo, sobre a abordagem 
realizada pelos servidores da Corregedoria Geral da PCDF, se deu em grupo 
fechado  do  aplicativo  WhatsApp  e,  mesmo  diante  da  instauração  de 
procedimento  administrativo,  não  se  procedeu  à  realização  de  perícia  no  
celular  do  Recorrente,  em nenhum dos  celulares  dos  membros  do  citado 
grupo, nem de qualquer outro terceiro que supostamente recebeu as referidas  
fotos/mensagens de texto.”  (eDOC 21, p. 9)

Sustenta-se, também, que: 
“O  art.  5º,  inciso  LVI,  da  Constituição  Federal,  assegura  que  são  

inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Partindo da 
premissa de que prova ilícita abrange toda e qualquer prova inadmissível no  
processo e, que em todas as manifestações, depoimentos e despachos de 
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julgamento do processo administrativo, levou-se em consideração alegações 
infundas e desprovidas de prova – as supostas, e que foram utilizadas, são 
claramente ilícitas – outro não pode ser o entendimento, que não o processo  
administrativo está maculado pela ilicitude.” (eDOC 21, p. 11)

Defende-se, ainda, que: 
“Tecer  comentários  acerca de um episódio,  desde que dentro dos 

parâmetros  legais  –  assim como ocorreu  no  caso  em tela  –,  não  enseja  
qualquer infração, por não se amoldar ao tipo administrativo previsto no art.  
43, inciso I, da Lei n. 4.878/654 , e por estar o Recorrente amparado pelo 
primado constitucional da liberdade de expressão.” (eDOC 21, p. 13) 

Aduz-se, por fim, que:
“Não bastasse a inexistência de conduta típica, imperioso considerar  

que as provas produzidas no procedimento administrativo foram adquiridas de  
forma manifestamente ilegal,  conforme já  alinhavado anteriormente, o que,  
por si só, vicia todo o procedimento, tendo por consequência a sua anulação.” 
(eDOC 21, p. 19)

A Presidência da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF 
inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 e 279 
do STF . (eDOC 26)

É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Conforme  se  depreende  da  ementa  do  acórdão  recorrido,  para 

divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o 
reexame  de  fatos  e  provas  constantes  dos  autos  e  da  legislação 
infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do 
apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 636 do 
STF. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Direito  Administrativo.  Improbidade.  Violação  dos  princípios  do  devido 
processo  legal,  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  Legislação 
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.  
Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo 
legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da 
prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da 
análise de normas infraconstitucionais,  configura apenas ofensa indireta ou 
reflexa  à  Constituição  Federal.  2.  Esse  entendimento  foi  reafirmado  no 
julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 
1º/8/13,  sob  o  rito  da  repercussão  geral.  3.  É  inviável,  em  recurso 
extraordinário,  a  análise  da  legislação  infraconstitucional,  bem  como  o 
reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs  
636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11,  
do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº  
7.347/85).” (ARE 1137180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,  
DJe 17.10.2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro  de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.346.055 (732)
ORIGEM : 00039427420178160179 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : CLAUDIO MARCOS DE SOUZA QUARESMA E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : RAFAEL JUNIOR SOARES (45177/PR)
RECDO.(A/S) : ESTADO DO PARANA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA

DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –  PROCESSUAL 
CIVIL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  AUDITORES  FISCAIS  DA  RECEITA 
ESTADUAL – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE –  SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA  –  TRANSPOSIÇÃO  DO  CARGO  DE  AGENTE  FISCAL 
(REF.3AI) PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL (ARTIGOS 156 DA LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 E ARTIGOS 151 E 153 DA LEI 
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  131/2010)  –  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL 
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA (PRECEDENTES)  
–  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  – 
MODIFICAÇÃO  DA  SUCUMBÊNCIA  –  RECURSOS  DE  APELAÇÃO  E 
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  aos  artigos  37,  XV;  e  41  da 

Constituição da República.
Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  que  (eDOC  21,  p. 

17-18):
 “Nota-se que a Lei Complementar Estadual nº. 92/2002, e, após, a 

Lei  Complementar  Estadual  nº.  131/2010,  apenas  trouxeram  outra 
nomenclatura  para  o  cargo  de  agente  fiscal,  sendo  que  o  direito  ao  
pagamento do prêmio de produtividade sempre existiu. 

O que se pretende demonstrar é que, antes mesmo da transposição  
ao cargo de auditor fiscal, os recorrentes já possuíam direito ao prêmio de  
produtividade,  de  modo  que  entender,  neste  momento,  pela  ilegitimidade 
deles para pleitear tal verba, configura redutibilidade salarial, em nítida afronta  
ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 

Portanto, é notável a violação à garantia da irredutibilidade salarial  
prevista  no  art.  37,  inciso  XV,  da  Constituição  Federal,  sobretudo  porque,  
desde antes da extinção do cargo de agente fiscal e da substituição pelo de 
auditor fiscal, os recorrentes já possuíam direito ao recebimento do prêmio de  
produtividade.”

A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em 
virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 26). 

Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela 
objeto  da  ADI  5.510/PR,  de  relatoria  do  Ministro  Roberto  Barroso,  e  que 
contesta  a  constitucionalidade  dos  arts.  150,  I  a  VI  e  §  1°;  e  156  da  Lei 
Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei  
Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, porquanto 
tais dispositivos estariam a violar  os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, 
da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de 
cargos públicos.

Tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário 
da Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento 
da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.021 (733)
ORIGEM : 00476083320168190000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : JEAN CARLOS SILVEIRA DE SOUZA
ADV.(A/S) : JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO 

(120370/MG, 160156/RJ)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face  de  acórdão da Décima Segunda 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de Justiça do  Estado do Rio  de Janeiro,  assim 
ementado (eDOC 1, p. 60):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Alegação ministerial de que o réu exercia,  
ao mesmo tempo, as incompatíveis funções de emitir pareceres junto ao 29º  
Batalhão  acerca  de  eventos  de  diversão  pública  realizados  na  região  de  
Itaperuna e de prestar serviços particulares de consultoria de segurança aos  
organizadores  desses  mesmos  eventos.  Decisão  agravada  que  recebeu a  
petição  inicial  e  determinou  a  citação  do  réu,  nos  termos  do  artigo  17,  
parágrafo  9º,  da  Lei  nº  8.429/92.  Verossimilhança  dos  fatos  narrados  na  
inicial. Réu que compareceu na sede do Ministério Público em Itaperuna e  
entregou para a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva seu cartão de visita,  
no qual se intitula “Consultor de Segurança”. Infração administrativa suscetível 
de configurar ato de improbidade. Interesse público na apuração dos fatos  
narrados.  Momento  processual  do  recebimento  da  inicial  da  ação  de 
improbidade administrativa em que o Magistrado apenas analisa a existência 
de  indícios  suficientes  da  prática  de  ato  ímprobo.  Ocorrência  ou  não  de 
improbidade  que  será  verificada  quando  do  julgamento  do  mérito  da 
demanda, na qual será oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa.  
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 
107)

No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do 
permissivo  constitucional,  aponta-se  ofensa  ao  artigo  5º,  LV  e  LXIV,  da 
Constituição da República. 

Nas razões recursais, sustenta-se, que “o Recorrido baseia sua Ação 
de  Improbidade  Administrativa  no  suposto  depoimento,  de  um  suposto  
“Assessor da Promotoria de Justiça à época” conforme consta em fls. 39/40  
dos autos originais, o qual afirma que recebeu cartão de visita do Recorrente 
com os dizeres “Consultor em Segurança”. (eDOC 2, p. 16)

Aduz-se,  que  “os  fundamentos  utilizados  para  se  acatar  o 
recebimento  da  petição  inicial  da  Ação  de  Improbidade  Administrativa  se  
revelam  insustentáveis  diante  da  frágil,  inconstitucional  e  ilegal  prova 
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apresentada,  que  além  de  não  preencher  os  requisitos  do  artigo  203  do 
Código  de  Processo  Penal  e  por  conseguinte  do  artigo  17º,  §6º  da  Lei  
8.429/92,  violam  os  direitos  constitucionais  de  conhecer  seu  acusador,  à 
ampla defesa e ao contraditório do Recorrente.” (eDOC 2, pp. 16/17) 

A  Terceira  Vice-Presidência  do  TJRJ  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do 
STF. (eDOC 3, pp. 15-17)

A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou 
pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 
28, p. 1)

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  IMPUGNAÇÃO  AO 
RECEBIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO  AO  ART.  5º,  LV  E  LXIV,  DA  CF/88.  ANÁLISE  DAS  TESES 
RECURSAIS INCOMPATÍVEL COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 279/STF. 
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.“

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  do 

agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 1, pp. 64-69):
“Presentes as condições recursais e os pressupostos legais, o agravo 

de  instrumento  deve  ser  conhecido.  A  ação  civil  fundada  em  ato  de 
improbidade administrativa é regida por procedimento especial, constituído de 
fase preliminar destinada ao oferecimento de manifestação por escrito (artigo 
17, parágrafo 7º, da Lei nº 8.429/92), seguido do juízo de admissibilidade. A 
rejeição prima facie da inicial, nos termos do artigo 17, parágrafo 8º, da Lei nº  
8.429/92, somente é cabível se convencido o juízo do ato de improbidade, da  
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.  Na hipótese dos  
autos, a ação intentada pelo Ministério Público se baseia em suposto ato de 
improbidade praticado pelo réu, consistente em exercer, ao mesmo tempo, as 
incompatíveis funções de emitir pareceres junto ao 29º Batalhão acerca de  
eventos de diversão pública realizados na região de Itaperuna e de prestar  
serviços particulares de consultoria de segurança aos organizadores desses  
mesmos eventos. De acordo com a imputação formulada na inicial, “O fato de 
apresentar-se como consultor jurídico indica claramente que o Réu prestava 
os  referidos  serviços  de  consultoria,  caso  contrário,  não  teria  cartão  de  
consultor,  com telefones  de  contato.  Seria  muita  ingenuidade  não  pensar  
dessa forma. E, considerando que atua como policial  integrante de equipe 
que analisa questões de segurança de eventos de porte, essa reunião de 
funções públicas e privadas viola frontalmente o princípio da moralidade e da 
impessoalidade, além de demonstrar claro desvio de finalidade, pois, é claro  
que seus clientes irão ter tratamento diferenciado para obter a autorização.”  
Verifica-se, assim, que a decisão ora vergastada foi proferida com base na 
prova indiciária que instruiu a inicial e análise da verossimilhança do apontado 
ato de improbidade, pautada no interesse público na apuração de conduta  
que,  em  aparência,  caracteriza,  ao  menos,  violação  aos  princípios  da 
moralidade  e  da  impessoalidade  administrativa.  Urge  aqui  ressaltar  que  o 
juízo  prévio  de  admissibilidade  da  demanda  destina-se  a  aferir  a  mera 
viabilidade  da  imputação,  adstrito  à  análise  da  presença  de  respaldo 
probatório mínimo a ensejar a propositura da ação, sendo certo que a alegada  
ausência  de  dolo  e  a  inexistência  de  ato  de  improbidade,  conforme  
consignado na decisão agravada, serão analisados oportunamente, quando 
da  instrução  e  julgamento  da  demanda,  em  que  será  oportunizado  ao 
agravante o contraditório e a ampla defesa. 

(...)
Registre-se, por fim, vigorar nesta fase processual o princípio in dubio 

pro societate, devendo ser prestigiado o interesse público na apuração dos  
fatos  narrados,  sendo nesse sentido a  orientação do Superior  Tribunal  de  
Justiça. Confira-se: (...)

(...)
Por tais motivos, VOTO no sentido de negar provimento ao recurso,  

mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, de modo a 
viabilizar  a comprovação da tese deduzida na inicial  através da adequada  
instrução probatória.”

A  Procuradoria-Geral  da  República,  em  seu  parecer,  assim 
manifestou: (eDOC 28, pp. 4/5)

“(...)
Os argumentos apresentados no recurso extraordinário (fls. 134/145),  

reproduzidos  pelo  agravante  (fls.  318/327),  são  igualmente  expressos  ao 
apontar  a insuficiência  probatória  com fins  de afastamento da justa causa  
para  a  ação  civil  pública,  o  que  tão  somente  confirma  que  o  decisum 
agravado está em plena consonância com o entendimento firmado por esse  
Pretório Excelso em casos análogos. Nesse sentido: 

(...)
De  fato,  para  se  chegar  a  conclusão  diversa  da  adotada  pelas  

instâncias ordinárias, quanto à existência de indícios mínimos necessários à  
instauração da ação, seria necessário amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, medida incompatível com a via extraordinária, conforme enunciado 
da Súmula 279/STF. 10. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal 
pelo desprovimento do agravo.”

Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, 
eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, 
demandaria  o  reexame  de  fatos  e  provas  e  o  exame  da  legislação 
infraconstitucional.  Dessa  forma,  resta  demonstrada  a  não  ocorrência  de 

ofensa  constitucional  direta,  o  que  inviabiliza  o  processamento  do  apelo 
extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 

EMENTA  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL 
CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
SANÇÕES.  PRESCRIÇÃO.  LEI  Nº  8.429/1992.  REELABORAÇÃO  DA 
MOLDURA  FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA  INSTÂNCIA 
EXTRAORDINÁRIA.  EVENTUAL  OFENSA  REFLEXA  NÃO  VIABILIZA  O 
MANEJO  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ART.  102  DA LEI  MAIOR.  
RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015.  1.  A jurisprudência  desta  Suprema 
Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  incabíveis  embargos  de  declaração 
opostos  em  face  de  decisão  monocrática.  Recebimento  como  agravo 
regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a  
teor  do  já  asseverado  na  decisão  guerreada,  não  alcança  estatura  
constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados  
nas razões recursais.  Compreender de modo diverso exigiria  a  análise da  
legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a 
tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o 
conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102,  
III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema  
Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração  
recebidos  como  agravo  regimental,  ao  qual  se  nega  provimento.  (ARE 
895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO 
CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.  
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.  SÚMULA N.  279  DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO. (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 
DJe 29.9.2014).

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer.  
Multa  diária.  Legislação  infraconstitucional.  Ofensa  reflexa.  Princípio  da 
separação  dos  poderes.  Fatos  e  provas.  Reexame.  Impossibilidade.  
Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos  
e  das  provas  dos  autos  (Súmula  nº  279/STF),  bem  como  a  análise  da  
legislação  infraconstitucional.  2.  Agravo  regimental  não  provido.”  (ARE 
1.182.251-AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli  (Presidente),  Tribunal  Pleno,  DJe 
15.4.2019).

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  nos termos do art. 
932, IV, a, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários, por se tratar de ação civil  pública (art.  18 da Lei 
7.347/1985). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.381 (734)
ORIGEM : 00424271420178190001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : LUIZ FERNANDO DE SOUZA
ADV.(A/S) : EDUARDO DAMIAN DUARTE (60510/DF, 106783/RJ)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento  ao  recurso  extraordinário  interposto  em  desfavor  de  acórdão 
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ATOS DO EX-GOVERNADOR RECONHECIDOS COMO IRREGULARES NA 
GESTÃO DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS ANOS DE 
2014/2015.  RESPONSABILIDADE  PESSOAL  E  DOLO  GENÉRICO 
PRESENTES. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12, III 
DA LEI 8.429/92. APELAÇÃO DO RÉU E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
COMO LITISCONSORTE PASSIVO. 1) Afastada a preliminar de cerceamento 
de defesa, porquanto a falta de intimação de advogado indicado pelo réu não 
importou em prejuízo para a defesa. 2) Ação que se assenta na prática de 
irregularidades atribuídas ao réu em 2014/2015, durante o seu mandato como 
governador, consistentes: (i) na não aplicação em ações e serviços públicos 
de saúde do percentual mínimo de 12% da arrecadação tributária nos moldes 
do art.  198 da CF e da Lei  Complementa 141/12;  (ii)  não destinação dos 
recursos devidos ao Fundo Estadual de Saúde também criado pela citada Lei. 
3) Conta vinculada que não chegou a ser aberta, o que se fazia indispensável 
para o funcionamento do FES. Determinação do TCE para efetivação desta 
providência,  não  atendida  pelo  réu.  Movimentação  em  conta  única  que 
frustrou a destinação dos recursos ‘carimbados da saúde’, permitindo arrestos 
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judiciais  e  o  não  atingimento  do  duodécimo  mínimo  legal.  4)  Percentual 
correspondente ao efetivo pagamento de ações e serviços na área de saúde 
que  correspondem  a  9,89%  em  2014  e  8,12%  em  2015.  Exegese  do 
Ministério Público sobre o art. 14 da Lei Complementar 141/12 que estabelece 
o critério  de cálculo  do percentual  mínimo,  no  sentido da necessidade  de 
existência  de  disponibilidade  de  caixa  no  fundo  para  os  restos  a  pagar 
processados (despesas liquidadas e não pagas). Interpretação do réu de que 
os restos a pagar processados não dependem de disponibilidade de caixa, 
conforme parâmetro adotado no Manual de Demonstrativos Fiscais, editado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional e seguido pelos estados e pelo TCE. 5) 
Critério estabelecido pela União que não pode servir como passaporte para o 
administrador  fazer  letra  morta  do  percentual  constitucional  de  recursos 
vinculados à saúde. Na espécie, o não alcance do respectivo percentual foi 
mascarado com registros contábeis de despesas não pagas, sem lastro para 
tanto  no  exercício  e  sem  a  mínima  segurança  de  que  seriam  pagos  no 
exercício seguinte sem o comprometimento das novas despesas deste último. 
Procedimento que criou um quadro de contumaz inadimplemento, gerando a 
não prestação ou prestação deficiente dos serviços de saúde. 6) Aprovação 
de contas pelo TCE que não engessa o entendimento judicial relativo à prática 
de irregularidades que venham a constituir ato ímprobo. Independência das 
instâncias  consagrada  no  art.  21  da  Lei  8.429/92.  7)  Mudança  de 
entendimento  do  TCE  que  passou  a  adotar  a  interpretação  do  Ministério 
Público,  com prazo de transição.  8)  Ausência de incompatibilidade entre  o 
reconhecimento  da  conduta  irregular  atribuída  ao  réu  com  o  período  de 
transição para que o TCE adote a nova metodologia. 9)  Responsabilidade 
pessoal do réu que se afigura patente. Repasse de recursos orçamentários 
para a área de saúde que se constitui  em ato decisório e de comando do 
Chefe  do Executivo,  integrando  as contas  por  ele  prestadas ao  TCE.  Aos 
Secretários  de  Saúde  e  Fazenda  cabe  o  apoio  técnico  e  operacional  ao 
Governador,  elegendo  as  providências  concretas  para  a  utilização  dos 
recursos  por  ele  disponibilizados,  bem  como  efetuando  os  empenhos  e 
liquidações das despesas. 10) Conduta do réu que comprometeu de forma 
nevrálgica a preservação constitucional do direito à saúde, contribuindo para o 
caótico quadro médico hospitalar relatado pelo CREMERJ mostrado na inicial. 
11) Dolo genérico presente, sendo irrefutável a vontade deliberada do réu, na 
condição de Chefe do Executivo em deixar de aplicar o percentual mínimo de 
12% das receitas elegíveis no setor da saúde bem como em não movimentar 
tais recursos através do Fundo de Saúde,  sendo de seu conhecimento as 
nefastas consequências de tal omissão. 12) Configurada a conduta ímproba 
nos  moldes  do  art.  11,  II  da  Lei  8429/92  (retardar  ou  deixar  de  praticar, 
indevidamente, ato de ofício). 13) Penalidade devidamente aplicada, levando 
em conta a essencialidade do bem negligenciado, bem como a durabilidade 
da  conduta  ímproba.  14)  Recurso  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  que  não 
pretende a reforma da sentença,  mas que seja  emitido provimentos sobre 
temas  que  não  integram  o  pedido  e  a  causa  de  pedir  neste  feito.  Não 
observância do princípio da dialeticidade recursal. NÃO CONHECIMENTO DO 
PRIMEIRO APELO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.”  (págs. 68-69 do 
doc. eletrônico 90).

Os  embargos  de  declaração,  opostos  pelo  ora  recorrente,  foram 
rejeitados.

No  RE,  fundado  no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição,  sustentou-se 
violação do art.  5º,  XXXVI,  da mesma Carta,  sob o fundamento de que o 
referido  dispositivo  “tem  como  previsão  constitucional  o  princípio  da 
segurança jurídica”  (pág. 17 do doc. eletrônico 91).

Aduz, o recorrente, in verbis, que:
“Na origem, tratou-se de ação civil  pública na qual foi imputada ao 

recorrente,  ex-Governador  de  Estado,  a  prática  de  ato  de  improbidade 
administrativa, sob a alegação de violação ao artigo 6º da Lei Complementar 
nº 141/12, em razão de suposta aplicação irregular do percentual mínimo de 
12% da arrecadação tributária que deve ser destinado à saúde nos exercícios 
de 2014 e 2015. 

[...] 
Importante  registrar  que  as  contas  de  gestão  do  recorrente  nos 

exercícios financeiros em debate foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado, órgão técnico, e pela Assembleia Legislativa. 

Não  obstante  os  judiciosos  argumentos  de  fato  e  de  direito 
apresentados  nos  autos,  que  comprovam  regularidade  na  aplicação  dos 
recursos, e sem levar em consideração a grave crise financeira que o Estado 
do Rio de Janeiro atravessou no período, o MM. Juízo de primeira instância 
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  por  entender  que  teria 
ocorrido omissão deliberada do ora apelante ‘(...) no que tange ao dever de 
destinar o percentual mínimo de 12% da arrecadação tributária para o custeio 
e o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, em afronta aos 
princípios constitucionais da legalidade e da eficiência (art. 11, caput e inciso II 
da Lei nº 8429/92).

Assim, foi interposta apelação em face da referida sentença, na qual 
se buscou demonstrar o cumprimento do percentual  mínimo, que a gestão 
orçamentária, em especial empenho, liquidação e liberação de cotas eram de 
responsabilidade  do  Secretário  de  Fazenda  e  a  absoluta  ausência  da 
configuração do elemento subjetivo. 

Ocorre  que,  o  e.  Tribunal  a quo negou  provimento  ao  recurso  de 
apelação por entender que o percentual mínimo não foi alcançado, aplicando 
novo  entendimento  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  sobre  a  forma  de 
contabilização dos restos a pagar. Vale destacar, desde já, que a decisão do 

órgão de controle foi posterior aos exercícios em debate e que o próprio TCE 
estipulou  na  oportunidade  período  de  transição  para  aplicação  do  novo 
entendimento,  circunstâncias  estas  devidamente  registradas  no  acórdão 
recorrido.” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 91).

É o relatório. Decido.
Bem  examinados  os  autos,  verifico  que  a  pretensão  recursal  não 

merece acolhida.
Isso porque,  o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, apontado no 

RE como violado, carece do necessário prequestionamento, tendo em vista 
que não foi objeto de debate no julgamento da apelação. Ressalte-se, ainda, 
que eventual  omissão no tocante à  referida norma não foi  suscitada nos 
embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Com efeito,  consoante tem consignado este Tribunal,  por  meio da 
Súmula  282/STF,  é  inadmissível  o  recurso  extraordinário  se  a  questão 
constitucional  não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não 
opostos embargos declaratórios, com o objetivo de suprir eventual omissão, é 
inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 
772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja 
ementa segue transcrita:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Prequestionamento.  Não  ocorrência.  Prequestionamento  implícito. 
Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de 
retenção  de  contribuição  previdenciária.  Fundo  de  Participação  dos 
Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 

1.  A Corte  não admite  a tese  do chamado prequestionamento 
implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido 
apreciada pelo Tribunal  a quo, é necessária e indispensável a oposição 
de  embargos  de  declaração,  os  quais  devem  trazer  a  discussão  da 
matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem 
a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.

2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria 
necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de 
regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 
3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta 
ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.

3. Agravo regimental não provido” (grifei).
Com  o  mesmo  entendimento,  menciono  o  seguinte  julgado  da 

Primeira Turma deste Tribunal:
“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  EDITAL. 

EXIBIÇÃO  DE  ESPELHO  DO  CARTÃO  DE  RESPOSTAS.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 
282  E  356  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL 
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA 
O  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  MERECE 
TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das 
Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando 
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’,  bem 
como ‘O ponto  omisso da  decisão,  sobre  o  qual  não  foram opostos 
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, 
por faltar o requisito do prequestionamento.’

2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os 
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere 
à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.

3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais 
invocados,  porquanto  dependeria  de  prévia  análise  da  legislação 
infraconstitucional aplicada à espécie.

4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, 
Rel.  Min.  Rosa  Weber  –  grifei).

 Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília,  16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.348.046 (735)
ORIGEM : 10052451020158260079 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : JESSICA CAROLINA OLIVEIRA DE CAMPOS
ADV.(A/S) : ROBERTO COUTINHO MARTINS (213306/SP)

DECISÃO: Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC.  2, p. 114): 

“PREVIDÊNCIA Pensão por morte Neta Legislação Indicação como 
beneficiária Vigência ao tempo da morte Possibilidade: A pensão por morte é  
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regida pela legislação vigente ao tempo do falecimento do seu instituidor. - A 
LC 1.012/07 não alterou os arts. 152 e 153 da LC 180/78, cuja eficácia não foi  
suspensa pela Lei 9.717/98. - Os arts. 152 e 153 da LC 180/78 não estipulam  
limites etários para o recebimento da pensão por morte quando o beneficiário  
for inválido. - Comprovada a dependência econômica, é devida a pensão por  
morte. JUROS Art. 5º da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária  
Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade: A correção monetária 
se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados  
na  tabela  prática  do  Tribunal  de  Justiça.  Diante  da  natureza  tributária  do  
indébito, os juros moratórios contam-se no percentual de 1% ao mês, a partir  
do trânsito em julgado da condenação na restituição.”  

Os embargos declaratórios rejeitados. (eDOC 3, p. 17)
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, “a” e  “b”, do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII e § 4°; 25, caput; 
e 40, § 12, da Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se que “Ao assegurar o recebimento 
da pensão por morte à autora, o Tribunal de Justiça afastou o disposto no art.  
5°  da  Lei  Federal  n.  9.717/98,  norma  que  veda  aos  Estados  membros  a  
concessão  de  benefícios  previdenciários  diversos  daqueles  previstos  no 
Regime Geral de Previdência Social.” (eDOC 3, pp. 66/67) 

Aduz-se, que “não havendo previsão na Lei Federal n° 8.213/1991 de 
pensão  por  morte  a  ser  deferida  a beneficiários  instituídos,  deduz-se,  por  
força do disposto no artigo 5°, da Lei Federal  n° 9.717/1998, que desde o  
advento deste Diploma não mais subsistem os preceitos dos artigos 152 e  
153  da  Lei  Complementar  Estadual  n°  180/78,  que  contemplava  tais  
possibilidades na seara dos servidores civis paulistas.” (eDOC 3, p. 78) 

Defende-se, ainda, que “A Lei Federal n° 9.717/98, editada no âmbito  
da legislação concorrente, vedou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e  
aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de  
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social e,  
neste,  não  há  previsão  legal  de  concessão  da  pensão  por  morte  para 
beneficiário instituído por declaração de vontade do contribuinte.” (eDOC 3, p. 
80)  

Sustenta-se,  também,  que  “A  v.  decisão,  nos  termos  em  que 
prolatada,  concebeu como espécie de benefício  a  pensão por  morte  (sem 
qualquer vinculação com o beneficiário), o que, em tese, possibilitaria a sua  
concessão por  Lei  Estadual  a beneficiários não previstos no regime geral,  
afrontando, dessa forma, diretamente a regra constitucional prevista no artigo  
40, § 12, da Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 84) 

A Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJ/SP  inadmitiu  o 
recurso,  quanto  à  interposição  do  apelo  extremo  pelo  permissivo  do  102, 
inciso III, alínea "b", da CF/88, ao argumento de que “não se mostra cabível o 
recurso,  haja  vista  que  o  Tribunal  de  origem  não  declarou  a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min.  
ROSA  WEBER,  DJe  de  14/03/2013).  No  mesmo  sentido:  RE  640.812 
AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” 

Quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral – tema 810, 
o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, e, quanto ao mais, inadmitiu o 
apelo extremo, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 
e 280 do STF. (eDOC 4, pp. 26/27) 

É o relatório. Decido.
De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável 

em relação a alegação de negativa de vigência do art. 1°-F da Lei 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei  11.960/2009,  uma vez que foi  proferida, por 
ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão 
de  negativa  de  seguimento  com  aplicação  de  entendimento  firmado  em 
regime de repercussão geral.

Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
O Tribunal de origem julgou o recurso de apelação com base nos 

seguintes fundamentos (eDOC 2, pp. 115-118):
“1. A instituidora do benefício faleceu em 9.1.2015 (fl. 16). Conforme 

enuncia a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça,  “a lei aplicável à 
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do  
óbito do segurado”.  E em tal data ainda vigia o art. 152, II, da LC 180/78,  
causa de pedir da demanda da autora: “Artigo 152 - O contribuinte solteiro,  
viúvo,  separado  judicialmente  ou  divorciado,  poderá  designar  beneficiária  
companheira  ou  pessoas  que  vivam  sob  sua  dependência  econômica,  
ressalvado o direito que competir a seus filhos e preenchidas as seguintes 
condições: I - na hipótese de companheira, desde que na data do falecimento  
do contribuinte com ele mantivesse vida em comum durante, no mínimo, 5 
(cinco) anos; II - nos demais casos, desde que se trate de menor de 21 (vinte  
e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos de idade, ou inválido”. É verdade  
que a LC 1.012/07 alterou diversos dispositivos da LC 180/78, mas não o  
referido art. 152, II, conforme o art. 1º daquela: “Artigo 1º - Os artigos 144,  
147, 148, 149, 150, 155 e 158 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de  
1978, passam a vigorar com a seguinte redação:” 

(...)
Portanto, permanecia hígido o art. 152, II, da LC 180/78 ao tempo da 

instituição do benefício (fl.  16). Note-se que a instituidora indicara a autora  
como beneficiária da pensão (fl. 79). Além disso, ao tempo da instituição, a 
falecida era viúva e seus 3 filhos eram maiores de idade e capazes (fl. 80).  
Ainda, os “dependentes” de que trata o art. 148 da LC são os legais, ou seja,  
não se incluem aqueles instituídos por vontade da parte, sob pena de tornar  
letra morta o art. 152 do mesmo diploma. E este dispositivo não fixa, quanto  

aos  inválidos,  idade  mínima ou  máxima para  beneficiar-se da  pensão  por 
morte. 2. Na linha do entendimento desta Décima Câmara de Direito Público,  
só  tem  direito  à  pensão  o  beneficiário  que  comprovar  a  dependência  
econômica, o que ocorreu na presente hipótese, conforme acordo celebrado  
em audiência de conciliação, instrução e julgamento no âmbito de ação de 
alimentos  ajuizada  pela  autora,  por  meio  de  representante,  contra  a  
instituidora da pensão.  A autora também juntou declaração do imposto de  
renda da instituidora relativa ao ano-calendário 2013 na qual consta como 
dependente sua (fl. 22). 

(...)
O art.  5º  da Lei  Federal  nº  9.717/98 não impede a concessão de  

benefício  também  previsto  na  lei  federal  a  “beneficiários”  diversos,  
contemplados nos arts. 152 e 153 da LC 180/78. A legislação estadual não 
perdeu sua eficácia desde a edição da Lei Federal nº 9.717/98, uma vez que, 
como lei especial voltada ao estado-membro, podia conviver com a lei federal  
que passou a fixar normas gerais. Enquanto o estado-membro não editou sua  
própria  legislação,  o  benefício  da “pensão” também previsto  na lei  federal  
geral era devido aos beneficiários da lei estadual então vigente. 4. O Supremo 
Tribunal  Federal  entendeu que  é inconstitucional  a  utilização da  TR como 
índice de correção monetária,  como ocorre no art.  5º  da Lei  nº 11.960/09,  
conforme  acórdão  proferido  na  ADI  4.357,  publicada  em  26.9.2014,  cuja  
ementa segue: 

(...).” 
Sendo assim, constata-se que eventual  divergência em relação ao 

entendimento  adotado  pelo  acórdão  impugnado  demandaria  o  exame  da 
legislação local (Leis Complementares Estaduais 180/1978 e 1.012/2007), o 
que é obstado pela Súmula 280 do STF.

Sobre o tema:  
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR 

MORTE.  EVENTUAL  OFENSA  REFLEXA  NÃO  ENSEJA  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  DE 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  280/STF.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  PUBLICADO  EM  28.11.2014.  1.  As  razões  do  agravo 
regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão  
agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a  
inviabilizar  o  trânsito  do  recurso  extraordinário.  2.  A  suposta  ofensa  aos  
postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser  
constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna  
oblíqua  e  reflexa  eventual  ofensa,  insuscetível,  como  tal,  de  viabilizar  o 
conhecimento do recurso extraordinário.  3.  Agravo regimental  conhecido  e 
não provido.” (ARE 877.864-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 
11.06.2015)”.

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  Pensão  por  morte.  
Concessão. Regulamentação. Tempus regit  actum. Manutenção. Legislação 
infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.  
1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a  
lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O  
Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei  
Federal  nº  9.717/98  e  os  fatos  e  as  provas  dos  autos,  concluiu  que  a 
agravada  faria  jus  à  pensão  por  morte.  3.  Inadmissível,  em  recurso  
extraordinário,  a  análise  da  legislação  infraconstitucional  e  o  reexame  do  
conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 
279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 581.530-AgR, Rel. Min.  Dias 
Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2013).

Especificamente acerca da controvérsia dos autos, cito os seguintes 
precedentes:  ARE 1.141.640,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  DJe  28.06.2018; 
ARE 1.129.485,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,   DJe  28.06.2018  e  ARE 
1.139.216, de minha relatoria, DJe 28.06.2018.

Ademais, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência 
consolidada  neste  Supremo  Tribunal  Federal  quanto  à  incidência,  aos 
benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos 
os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra  “tempus regit  
actum”, a qual aplicada ao ato de concessão de pensão por morte significa 
dizer:  a  lei  que  rege  a  concessão  do  benefício  de  pensão  por  morte  é  a 
vigente na data do óbito do segurado. Neste sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão 
por morte. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da  
pensão por morte deve observar o padrão previsto ao tempo do evento que  
enseja  o benefício.  Tempus regit  actum.  3.  Evento  instituidor  do benefício  
anterior à vigência da Emenda Constitucional  20/1998. Descabe emprestar  
eficácia retroativa à diretriz constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega  
provimento” (ARE 717.077-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 12.12.2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE.  
1)  A  pensão  por  morte  rege-se  pela  legislação  em  vigor  na  data  do  
falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit  
actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local  (Lei  
Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n.  
280  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega 
provimento” (ARE 763.761-AgR, Rel.  Min.  Cármen Lúcia,  Segunda Turma, 
DJe 10.12.2013).

“(...)  1.  É  inviável  o  processamento  do  apelo  extremo  quando  a  
divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a  
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reanálise  da  legislação  infraconstitucional  e  do  conjunto  fático-probatório,  
incidindo  a  Súmula  279  do  STF.  Hipótese  em  que  a  violação  ao  Texto  
Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta.

2.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  ADI  3.104,  de  
relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2007, decidiu que  
“em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da 
reunião dos requisitos de passagem para a inatividade”, não havendo falar-se,  
portanto, em violação ao princípio tempus regit actum. 3. Agravo regimental a  
que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 
1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85,  
§§ 2º, 3º e 11, CPC (RE 974.195-AgR, de minha relatoria, DJe 18.11.2016).

Por  fim,  ressalto  que  o  Tribunal  de  origem  não  declarou  a 
inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma 
legal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 
932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 230), devendo ser observados 
os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

  Documento assinado digitalmente  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.348.922 (736)
ORIGEM : 10308031920178260562 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF, 

10503/ES, 139419/MG, 112310/RJ, 303020/SP)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE SANTOS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE SANTOS

DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 
ementado (Vol. 3, fl. 5):

“Tributário  -  Apelação  -  Embargos  à  execução  fiscal  –  ISS  - 
Competência tributária - Serviços de reboque de embarcações - Sentença de 
procedência - Pretensão à reforma - Admissibilidade - Questão que já havia 
sido decidida em ação declaratória, com acórdão desta relatoria transitado em 
julgado - Coisa julgada - Feito que deve ser extinto sem resolução de mérito - 
Parte  que  agiu  com  má-fé  -  Sentença  reformada  -  Recurso  provido,  com 
extinção do feito sem resolução do mérito, e aplicação de multa por litigância 
de má-fé”.

Opostos  Embargos  de  Declaração  por  SAVEIROS  CAMUYRANO 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.  (Vol.  3.  fl.  13),  foram acolhidos,  sem efeitos 
modificativos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 20):

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  Apelação  —  Alegação  de 
omissão — Julgado que extinguiu o feito em razão da coisa julgada — Parcela 
da argumentação, referente aos argumentos subsidiários quanto à multa e à 
taxa de juros, que não haviam sido decididas no v. acórdão anterior — No 
mérito, afasta-se a alegação de bis in idem, sendo possível a cumulação de 
multa moratória com a multa punitiva — Precedentes — Também não deve 
ser utilizada a Taxa Selic,  pois de acordo com posicionamento atual  do C. 
STF,  em sede de repercussão geral,  é  aplicável  o  IPCA-E,  do  IBGE para 
atualização  dos  débitos  judiciais  das  fazendas  (ED  no  RE  870.947)  — 
Prequestionamento — Desnecessidade de menção expressa a dispositivos 
legais  —  Aplicação  ao  caso  do  art.  1.025,  do  CPC/2015  -  Embargos  de 
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.

No RE (Vol. 3, fl. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, 
da Constituição Federal, SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS 
S.A. aponta violação ao artigo 24, §§ 1º e 4º, da CF/1988, aduzindo que:

(a) no ARE 1.216.078-RG, o STF reconheceu a repercussão geral da 
matéria,  “no  sentido  de  que  os  valores  exigidos  a  título  de  atualização 
monetária de créditos tributários pelos Estados e Municípios que excederem 
os  índices  adotados  pela  União  Federal  são  ilegítimos  por  invasão  à 
competência legislativa atribuída à União Federal” (Vol. 3, fl. 92);

(b)  quanto aos índices de correção monetária e  taxas de juros de 
mora, tratando-se “de matéria financeira devidamente regulada pela União, o 
exercício  da competência  suplementar  pelos demais  entes federados deve 
respeitar os limites estabelecidos pela legislação federal” (Vol. 3, fl. 89);

(c) nos termos da jurisprudência desta CORTE, “embora os estados-
membros e o DF possam legislar sobre índices de correção e taxas de juros 
de  mora  incidentes  sobre  seus  créditos  fiscais,  não  é  possível  que 
estabeleçam índices em patamar superior ao fixado para créditos tributários 
da União” (Vol. 3, fl. 89);

(d)   no caso concreto,  “a  despeito  do Município de Santos aplicar 
sobre os débitos de sua titularidade, juros à razão de 1% ao mês, fato é que, 
quando somados à correção monetária mediante a aplicação do IPCA mensal, 
tal valor resulta em uma taxa mensal muito superior àquela estabelecida pela 

União  através  da  Taxa  SELIC,  o  que  vai  de  encontro  à  jurisprudência  já 
sedimentada nesta Corte” (Vol. 3, fl. 90), segundo a qual compete “à União o 
poder  para  editar  normas  gerais  sobre  matéria  tributária,  financeira  e 
econômica, impondo limites que devem ser observados pelos demais entes 
federados” (Vol. 3, fl. 92);

Ao  final,  requer  “seja  reformado  o  acórdão  recorrido  e,  por 
conseguinte,  seja  acolhido  o  pedido  constante  da  petição  inicial  à 
inconstitucionalidade da atualização monetária municipal no que extrapolar o 
índice da União Federal (Taxa SELIC), adequando-se o julgamento do caso 
concreto ao julgado por  esta Suprema Corte  no ARE 1.216.078/SP (Tema 
1062)” (Vol. 3, fl. 93). 

Considerando  a  tese  fixada  por  esta  CORTE  no  Tema  1062,  a 
Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para 
eventual juízo de retratação (Vol. 3, fl. 124).

Todavia, em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a 
aplicação ao caso do Tema 1062, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 
127):

“Apelação — Embargos à execução fiscal — ISSQN - Acórdão que 
extinguiu parte  dos  pedidos,  sem resolução de  mérito,  em razão  da  coisa 
julgada — Quanto à parte conhecida, determinou-se a utilização do IPCA-E 
mais  juros  de  1%  ao  mês  com  relação  a  crédito  tributário  —  Juízo  de 
retratação em razão do pronunciamento do C. STF quanto ao Tema n° 1.062 - 
Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual  adequação da 
fundamentação  do  acórdão,  nos  termos  do  art.  1.040,  II,  do  CPC/2015  - 
Manutenção do acórdão recorrido — Aplicação do Tema n° 810 — Tese que 
afasta a aplicação da TR, por não se tratar  de instrumento que captura o 
fenômeno inflacionário — Raciocínio que se aplica inteiramente à Taxa SELIC, 
que se trata de instrumento referente a operações interbancárias lastreadas 
em  títulos  federais  —  Taxa  que  se  refere  a  juros  compensatórios,  que 
naturalmente devem ser inferiores aos juros moratórios, sob a pena de claro 
desincentivo ao adimplemento voluntário — Inaplicabilidade do Tema n° 1.062 
— Acórdãos mantidos”.

Na  sequência,  o  Tribunal  de  origem  negou  seguimento  ao  RE 
aplicando a Súmula 636 do STF (Vol. 3, fl. 132).

No  Agravo,  a  parte  refutou  o  óbice  sumular  apontado  na  decisão 
agravada (Vol. 3, fl. 166).

É o relatório. Decido. 
No  caso  concreto,  o  Tribunal  de  origem,  com  fundamento  no 

entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810, deixou de aplicar a Taxa 
Selic, aduzindo que “a atualização monetária que efetivamente recompõe as 
perdas inflacionárias  é obtida a partir  da utilização do IPCA”.  Vejam-se os 
seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 22):

“Quanto à alegação subsidiária referente à taxa SELIC, analisando 
decisões recentes do C.  STF no RE 870.947,  ADI  4357 e ADI  4425,  com 
repercussão  geral,  observa-se  que  fora  reconhecido  que  a  atualização 
monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é obtida a 
partir  da  utilização  do  IPCA,  do  IBGE  e  também  do  IGP-M,  da  FGV, 
afastando a TR, que não seria adequada para captar a variação de preços da 
economia brasileira. 

Releva  destacar  que,  utilizando-se  o  mesmo  raciocínio,  não  seria 
caso de aplicação da Taxa Selic.

[...]
Assim sendo, diante da previsão na legislação municipal de utilização 

do índice IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para 
atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
em observância ao art. 161, § 1°, do CTN, tem-se que nada há de irregular no 
caso”.

E, em juízo de retratação negativo, o Tribunal a quo afastou o Tema 
1062 (Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem 
índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos  
tributários)  e aplicou o entendimento desta CORTE no Tema 810 (Validade da 
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações  
impostas  à  Fazenda  Pública,  conforme  previstos  no  art.  1º-F  da  Lei  
9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009)  aos  seguintes 
fundamentos (Vol. 3, fl. 127):

“Os  vv.  acórdãos  de  págs.  201/205  e  221/227  reformaram  a  r. 
sentença para extinguir  parcialmente o feito,  sem resolução de mérito,  em 
razão da coisa julgada. Quanto à parte conhecida, decidiu-se que a taxa Selic 
não seria aplicável, devendo ser utilizado o IPCA, com juros moratórios de 
1%. 

[...]
O caso é de manutenção do julgamento. 
Quanto ao recurso extraordinário, assim dispõe a tese fixada quanto 

ao Tema n° 1.062, oriunda de reafirmação de jurisprudência em Repercussão 
Geral no ARE 1.216.078 RG / SP: 

"Os  estados-membros  e  o  Distrito  Federal  podem  legislar  sobre 
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus 
créditos  fiscais,  limitando-se,  porém,  aos  percentuais  estabelecidos  pela  
União para os mesmos fins."

 Por sua vez, assim foi a Tese Fixada quanto ao Tema n° 810 do STF:
1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 

11.960/09,  na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações  da  Fazenda  Pública,  é  inconstitucional  ao  incidir  sobre 
débitos  oriundos  de  relação  jurídico-tributária,  aos  quais  devem  ser 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1348922&codigoClasse=5511


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 306  

aplicados  os  mesmos  juros  de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública 
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional 
da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de 
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o 
índice  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional, 
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 
9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei 
n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que 
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 
Pública  segundo  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança, 
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito 
de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), unia vez que não se qualifica como 
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 
inidônea a promover os fins a que se destina.

Resta claro que o critério da isonomia foi utilizado apenas quanto aos 
juros  moratórios;  quanto  à  correção  monetária,  sua  inconstitucionalidade 
decorreu do fato de a TR "não se qualificar como medida adequada a capturar 
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que 
se destina". 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à Taxa SELIC, que não 
captura o fenômeno inflacionário, tratando-se de instrumento de política 
econômica  referente  ao  mercado  interbancário  referente  a  juros 
compensatórios lastreados em títulos federais.

O v. ac órdão deixou isso consignando: 
Quanto à alegação subsidiária referente à taxa SELIC, analisando 

decisões recentes do C. STF no RE 870.947, ADI 4357 e ADI 4425, com 
repercussão geral,  observa-se que fora reconhecido que a atualização 
monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é obtida a 
partir  da  utilização  do  IPCA,  do  IBGE  e  também  do  IGP-M,  da  FGV, 
afastando  a  TR,  que  não  seria  adequada  para  captar  a  variação  de 
preços  da  economia  brasileira.  Releva  destacar  que,  utilizando-se  o 
mesmo raciocínio, não seria caso de aplicação da Taxa Selic. 

Além disso, conforme informação da Ata da 231ª Reunião do Comitê 
de Política Monetária  (COPOM) obtida no site  do Banco Central  do Brasil 
divulgada em 23/06/2020, a taxa Selic foi reduzida para o patamar de 2,25% 
(dois pontos e vinte e cinco centésimos por cento) e há forte tendência na 
economia para que haja ainda mais redução até o final deste ano. 

Note-se  que  os  juros  de  mora  têm  natureza  diversa  dos  juros 
compensatórios,  com  índole  eminentemente  punitiva.  Nem  poderia  ser 
diferente: se utilizado o índice SELIC para a correção de débitos tributários, é 
mais conveniente ao devedor permanecer inadimplente até a penhora, já que 
a  quantia  mantida  em seu  poder  renderá  mais  do  que  a  penalidade  pelo 
atraso. 

No mais, a coexistência dos Temas 810 e 1.042 pode levar à curiosa 
situação de o contribuinte poder invocar o primeiro nos casos de repetição de 
indébito,  beneficiando-se  do  IPCA +  juros,  e  utilizar  o  segundo  quanto  a 
créditos não pagos, submetendo-se apenas à Taxa Selic. 

Ante o exposto, mantêm-se os acórdãos, determinando-se o retorno 
dos  autos  à  E.  Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  para  exame  de 
admissibilidade dos recursos interpostos”.

O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do 
ARE 1.216.078-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1062), de 
relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2019, firmou tese no sentido de 
que:

“Os  estados-membros  e  o  Distrito  Federal  podem  legislar  sobre  
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus 
créditos  fiscais,  limitando-se,  porém,  aos  percentuais  estabelecidos  pela  
União para os mesmos fins.”

O acórdão ficou assim ementado: 
“EMENTA Recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito  Financeiro. 

Legislação de  entes  estaduais  e  distrital.  Índices de correção  monetária  e 
taxas  de  juros  de  mora.  Créditos  tributários.  Percentual  superior  àquele 
incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão 
geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 

1.  Tem  repercussão  geral  a  matéria  constitucional  relativa  à 
possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de 
correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no 
sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se 
limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em 
consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal 
podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora 
incidentes sobre seus créditos fiscais,  limitando-se, porém, aos percentuais 
estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

O acórdão recorrido observou esse entendimento,  razão pela qual 
merece ser mantido.

Por fim, quanto à alegação da recorrente no sentido de que, embora 
o  Código  Tributário  Municipal  de  Santos  aplique  sobre  os  débitos  de  sua 
titularidade,  juros  à  razão  de  1%  ao  mês,  quando  somados  à  correção 
monetária mediante a aplicação do IPCA mensal, resulta em uma taxa mensal 
muito superior àquela estabelecida pela União através da Taxa SELIC -, tem-
se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local 
em  tela,  o  que  é  incabível  em  recurso  extraordinário,  conforme 

consubstanciado na Súmula 280/STF:  Por ofensa a direito  local  não cabe 
recurso extraordinário.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez 
por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de 
Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
-  a  interposição  de  recursos  manifestamente  inadmissíveis  ou 

improcedentes,  ou  meramente  protelatórios,  acarretará  a  imposição  das 
sanções cabíveis;

- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a 
apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa 
dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. 
Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.349.159 (737)
ORIGEM : 00006674420178160171 - TJPR - 4ª TURMA 

RECURSAL
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE TOMAZINA
ADV.(A/S) : RICARDO MELCHIORI PEREIRA (55413/PR)
RECDO.(A/S) : MARIA LUIZA DA SILVA GOMIDES
ADV.(A/S) : JOSE AUGUSTO BARBOSA URBANEJA (54062/PR)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão  da  Quarta  Turma 
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 
16, p. 1): 

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDORA 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA – PR. ANUÊNIOS PREVISTOS NA 
LEI MUNICIPAL N. 12/1997. MUNICÍPIO QUE APLICA PERCENTUAL DE 1% 
PARA O ADICIONAL, EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. 
LEI  MUNICIPAL  N.  12/1997  CUJOS  DISPOSITIVOS  NÃO  FORAM 
REVOGADOS PELA NOVA LEI  EDITADA PELO MUNICÍPIO.  APLICAÇÃO 
ADMITIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À 
IMPLEMENTAÇÃO DOS ANUÊNIOS E RECEBIMENTO DAS VERBAS NÃO 
PRESCRITAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.  
RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).
O apelo foi interposto com fundamento no artigo 102, III,  a  e c, do 

permissivo constitucional.
Nas razões recursais,  aduz-se, que  “O acórdão recorrido deferiu o 

pedido de implementação do adicional por tempo de serviço, previsto no art.  
87, caput e §1º, da Lei Municipal de Tomazina n.º 012/1997, mesmo tendo o  
aludido dispositivo sido aprovado ignorando-se absolutamente o art. 169, §1º,  
I e II, da CF.”  (eDOC 24, p. 6)

Acrescenta-se, ainda, que  “a Lei Municipal n.º 012/1997 foi editada  
sem  atender  a  nenhuma  dessas  duas  regras,  desobedecendo  ao  texto  
constitucional  direta e  expressamente, situação que perdurou até hoje nas  
LOA’s e LDO’s editadas até 2020.” (eDOC 24, p. 6) 

A Presidência  da  Turma  Recursal  Reunida  do  Paraná  inadmitiu  o 
recurso  extraordinário,  ao  entendimento  de  que  “a  análise  da  matéria  
suscitada no recurso extraordinário perpassa necessariamente pela análise  
de legislação infraconstitucional local (Leis Municipais nº 356/96, nº 358/96 e  
nº  12/97,  do  Município  de  Tomazina),  encontrando,  assim,  o  óbice  das 
Súmulas 279[1]  e 280[2]  do Supremo Tribunal  Federal.  Ressalte-se que a  
suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” 
(eDOC 28, p. 1)

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, 

assim asseverou (eDOC 16 , pp. 5-10):
“(...)
13. A discussão travada nos autos está relacionada com o direito da  

Autora,  servidora  pública  do  Município  de  Tomazina,  à  concessão  dos  
anuênios em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei Municipal n.  
12/1997,  que  assim dispõe:  Artigo  87  -  O  Servidor  Público  Municipal  terá 
direito a receber adicional de cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta,  
trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco e cinquenta por cento sobre seus  
vencimentos  ao  completar,  respectivamente,  cinco,  oito,  onze,  quatorze, 
dezessete, vinte, vinte e três, vinte e sete, trinta e trinta e três de serviço. § 1º  
-  O  servidor  fará  jus  à  sexta  parte  dos  vencimentos  ou  remuneração  ao 
completar  25 (vinte  e  cinco)  anos de serviço público municipal.  § 2º -  Os 
adicionais de que trata este artigo, incluindo a sexta parte, incorporar-se-á aos 
vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente com eles ou com 
a remuneração. 14. A R. Sentença proferida nestes autos considerou que a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1349159&codigoClasse=5511


STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 307  

norma em que a Parte Autora se baseou para o reconhecimento do seu direito  
está revogada pela edição da Lei Municipal n. 162/2005, entendimento que  
não  merece  prevalecer,  na  medida  em  que  claramente  não  houve  a  
revogação  das  disposições  atinentes  ao  adicional  por  tempo  de  serviço  
dispostas na lei anterior. 15. A Lei em que está pautado o direito pleiteado  
pela  Parte  Autora  é  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  
Tomazina, sendo que a Lei Municipal n. 273/1991, que foi a primeira norma  
que previu o direito dos servidores ao recebimento do adicional por tempo de  
serviço, estabeleceu em seu artigo 3º. que este seria no importe de 1% por  
cada ano trabalhado. 16. A Lei Municipal n. 162/2005, por sua vez, criou o  
Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Salários  do  Poder  Executivo  Municipal  de  
Tomazina, estabelecendo as regras para a progressão por merecimento, sem 
promover qualquer alteração no Estatuto dos Servidores e a Lei  347/2013,  
que  revogou  a  Lei  Municipal  n.  162/2005  e  apenas  esta  dispôs  sobre  a 
estruturação  do  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Salários  dos  Servidores  do  
Poder  Executivo  Municipal  de  Tomazina,  instituindo  nova  tabela  de  
vencimentos.

17.  De  acordo  com o  que  aventou  o Representante  do  Ministério 
Público  perante  esta  Turma  Recursal:  “(...)  através  da  detida  análise  dos  
diplomas  legislativos  municipais  e  dos  argumentos  apresentados  na 
contestação e nas contrarrazões, verifica-se que não houve revogação tácita 
do artigo 87 da Lei Municipal n.º 12/1997. Assim ocorre porque o fato de a Lei  
Municipal  n.º  162/2005  (posteriormente  revogada  pela  Lei  Municipal  n.º  
347/2013)  ter  instituído  progressão  funcional  em  benefício  dos  servidores  
públicos não revoga a norma que instituiu o adicional por tempo de serviço,  
uma  vez  que  o  adicional  por  tempo  de  serviço  é  benefício  autônomo,  
decorrente  de  norma  específica,  não  podendo  ser  confundido  com  o 
acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias. 18.  
Saliento  que  no  ordenamento  jurídico  pátrio  apenas  se  diz  revogada 
determinada disposição legal se expressa ou tacitamente revogada – o que 
não ocorreu no presente caso – quando incompatível com a lei posterior ou  
quando a matéria é inteiramente regulada pela lei posterior (LINDB, art. 2°,  
§1: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior). 19. Também não é caso de incompatibilidade entre a Lei  
Municipal n°. 12/97 e as demais leis posteriores, pois como já dito alhures e 
mais  especificamente,  a  Lei  Municipal  n°.  162/2005  dispunha  sobre  “a  
estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Executivo  
Municipal  de  Tomazina,  estabelecia  normas  gerais  de  enquadramento,  
instituiu  nova  tabela  de  vencimentos,  extinguiu  e  criou  novos  cargos  de  
carreira, criou cargos em comissão e deu outras providências”, sem com isso  
exaurir todas as situações atinentes aos servidores municipais. 20. Aliás, da  
própria Lei em comento é possível extrair de seu artigo 33 que as vantagens 
pecuniárias dos servidores não se exaurem naquelas previstas na própria Lei  
162/2005, situação que se repete no artigo 32 da Lei Municipal n. 347/2013,  
com  idêntica  redação,  que  diz:  “Remuneração  é  o  vencimento  do  cargo,  
acrescido  das  vantagens  pecuniárias  permanentes  ou  temporárias 
estabelecidas em lei.” (grifei). 21. Mas o fato que mais importa é que nenhuma 
das leis posteriores regula o adicional por tempo de serviço, de modo que não 
há regulação exauriente em lei posterior apta a revogar a lei anterior. 22. Isso 
porque o benefício alcançado através da progressão funcional e o adicional 
por tempo de serviço não se confundem. 23. O adicional por tempo de serviço 
tem seu valor extraído da base de cálculo do vencimento e é verba estranha 
ao  vencimento  em si,  mas  que a  ele  somado e com as demais  rubricas,  
compõe a remuneração do servidor. 24. Já a progressão funcional, uma vez 
alcançada,  confere  um  acréscimo/elevação  ao  seu  vencimento  básico  do 
servidor público. 25. Desse modo, não há falar em revogação das disposições 
do  art.  87  e  parágrafos  da  Lei  Municipal  12/97  pelas  leis  municipais 
posteriores.  26.  Passando  adiante,  também  não  vislumbro  qualquer  
impedimento ao direito pleiteado pela Parte Autora por suposta violação à Lei  
de responsabilidade Fiscal.

(...)
31. Ante o exposto,  CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso 

interposto pela Parte Autora com a reforma da R. Sentença, a fim de julgar  
procedente a pretensão inicial, condenando-se o Município de Tomazina ao 
pagamento dos anuênios vencidos e não atingidos pela prescrição, bem como  
pela correta implementação desses valores na remuneração da parte autora  
em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei Municipal n. 12/1997 e 
seus reflexos; e, por outro lado, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo 
Município  de Tomazina.  32.  Quanto à aplicação dos índices e percentuais  
utilizados  para  fins  de  atualização  monetária  do  valor  devido,  devem  ser  
aqueles  aplicados  à  Fazenda  Pública,  previstos  no  artigo  1º.-F da  Lei  n.  
9.494/1997,  alterado  pela  Lei  n.  11.960/2009  a  partir  da  sua  vigência,  de 
acordo com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento 
final  da  Repercussão  Geral  n.  870.947.  33.  Com  relação  à  atualização 
monetária, deverá ser calculada, tendo como parâmetro: i) o Índice Nacional  
de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC/IBGE,  até  29/06/2009  (Decreto  n°.  
1.544/1995); ii) Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a 
partir  de 30/06/2009, em conformidade com o entendimento do STF (ADIs  
4.357  e  4.425,  Plenário  do  STF,  julgamento  da  questão  de  ordem  de  
modulação dos efeitos da decisão em 25/03/2015; e Tese 8104 , definida no 
julgamento  do  RE  870.947,  julgamento  em  20/09/2017),  ressalvada  a 
eventual modulação dos efeitos da decisão do STF. Neste caso específico, de 
eventual modulação de efeitos, sem definição expressa e específica de índice  

para o período retroativo, no período de 30/06/2009 a 19/09/2017, a correção  
deve ocorrer com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta 
de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F 5 da Lei n°. 9.494/97, alterado pela  
Lei  nº.  11.960/2009  (Recurso  repetitivo  -  REsp  1.205.946/SP,  Rel.  Min.  
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgamento em 19/10/2011). 34. No que 
diz respeito à incidência dos juros de mora, a partir de julho de 2009, deve  
atender ao que preceitua o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 
pela  Lei  nº  11.960/2009,  ou  seja,  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de  
poupança. 35. Para requisição ou precatório, deve ser observado, ainda, o  
teor  da  Tese  do  STF de  n°.  096:  “Incidem os  juros  da  mora  no  período  
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do  
precatório” (Tese 096, definida no julgamento do RE 579.431, julgamento em 
19/04/2017). 

(...).”
Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais 

suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o 
que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da 
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos,  o  que  se  mostra  incabível  em  sede  extraordinária.  Incidência  das 
Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
ADMINISTRATIVO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO. 
INCORPORAÇÃO.  LEIS  COMPLEMENTARES  13/1994  E  33/2003  DO 
ESTADO  DO  PIAUÍ.  INTERPRETAÇÃO  DE  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL  LOCAL.  INCURSIONAMENTO  NO  CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 
280  DO  STF.  VIOLAÇÃO  À  CLÁUSULA  DE  RESERVA  DE  PLENÁRIO. 
INOCORRÊNCIA.  MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.  
ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO 
APRESENTADAS  AS  CONTRARRAZÕES  PELA  PARTE RECORRIDA. 
AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO” (RE  nº  1.185.  290/PI-AgR,  Primeira 
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  12.03.2018.  DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  APOSENTADO.  HORAS-EXTRAS 
INCORPORADAS.  ADICIONAIS  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E  SEXTA-
PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. 
REEXAME  DA  LEGISLAÇÃO  LOCAL  APLICÁVEL  À  ESPÉCIE  (LEIS 
MUNICIPAIS  2.217/88  E  2.308/1990).  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280  DO 
STF.  SÚMULA  VINCULANTE  37.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Conforme  jurisprudência  desta  Suprema  Corte,  a  
inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar 
a  conclusão  diversa  daquela  a  que  se  chegou  no  acórdão  recorrido,  no  
sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base  
para  a  concessão  dos  reajustes  pleiteados,  seria  necessário  o  exame  da  
legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990).  
Incidência  da  Súmula  280  do  STF.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  
provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,  
CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis  
que  já  majorados  nos  limites  do  art.  85,  §§  2º  e  3º,  do  CPC”  (ARE  nº 
1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/19). 

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  nos termos do art. 
932, IV, a, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.349.505 (738)
ORIGEM : 00574693820198190000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso  extraordinário  interposto  em  face  de  acórdão  da  Décima  Sexta 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de Justiça do  Estado do Rio  de Janeiro,  assim 
ementado (eDOC 1, p. 85):

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA 
OBJETIVANDO  A  CONDENAÇÃO  DOS  RÉUS,  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – DER/RJ,  A RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES E 
ATERROS SOLAPADOS QUE LEVARAM PARTE DO LEITO CARROÇÁVEL 
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EM VÁRIOS PONTOS DA RODOVIA RJ-156, QUE LIGA A LOCALIDADE DE  
VOLTA  DO  PIÃO  AO  MUNICÍPIO  DE  SUMIDOURO,  BEM  COMO  DO 
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.  DETERMINAÇÃO AOS 
RÉUS  DE  CONCLUSÃO  DAS  INTERVENÇÕES  JÁ  INDICADAS  EM 
DECISÕES ANTERIORES, NO PRAZO DE SEIS MESES, SOB PENA DE 
MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. REPARO E MANUTENÇÃO ADEQUADA 
DA VIA QUE NÃO RESULTARAM DEMONSTRADOS, PASSADOS MAIS DE 
DOIS ANOS DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PERTINENTE, A 
EVIDENCIAR  A  RECALCITRÂNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM  SEU 
CUMPRIMENTO.  POSSIBILIDADE  DE  INTERVENÇÃO  DO  PODER 
JUDICIÁRIO PARA IMPOR AO ESTADO OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM O 
FITO DE EVITAR SITUAÇÃO DE RISCO, SEM QUE TAL MEDIDA IMPLIQUE 
EM  INDEVIDA INTERVENÇÃO  NO  MÉRITO  ADMINISTRATIVO,  POR  SE 
TRATAR  DE  PRESERVAÇÃO  DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS,  DE 
APLICABILIDADE IMEDIATA, CONSUBSTANCIADO NA PROTEÇÃO À VIDA 
E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS QUE TRAFEGAM PELA VIA EM 
QUESTÃO.  PRECEDENTE  DO  C.  STF.  MULTA  DIÁRIA  ARBITRADA 
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE.  MONTANTE  FIXADO 
QUE  SE  AFIGURA  RAZOÁVEL,  VALENDO  REGISTRAR,  AINDA,  A 
EVENTUAL  POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO,  DESDE  QUE  SE  MOSTRE 
INSUFICIENTE  OU  EXCESSIVO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  537,  §1º,  DO 
CPC/15.  PRAZO ESTABELECIDO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS 
PECULIARIDADES DO CASO, ASSIM COMO A INFORMAÇÃO DE ENVIO À 
SECRETARIA  DE  OBRAS  DO  ESTADO  DE  PROJETOS  JÁ 
DESENVOLVIDOS  PARA  ANÁLISE  E  ABERTURA  DO  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.  DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 
113).

No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XXI; e 93, IX, 
da Constituição Federal. 

Nas razões recursais, sustenta-se, que:
“Nos estritos termos em que fora formulada, a pretensão do Ministério 

Público se confronta, de modo incontornável, com o princípio da separação  
dos  Poderes  enquanto  técnica  de  estruturação  da  realização  de  políticas  
públicas. Com efeito,  o controle jurisdicional  sobre a regularidade dos atos  
exarados por  quaisquer dos Poderes no exercício de suas funções típicas 
exige  a  observância  plena  do  aludido  princípio,  sem  o  qual  a  própria 
arquitetura institucional moldada pela Constituição de 1988 ruiria. Em outras  
palavras,  o  princípio  da  separação  dos  Poderes  não  se exaure  como um 
mecanismo negativo de contenção da concentração excessiva de atribuições 
em único poder. Ele também se reveste de uma dimensão positiva, uma vez 
que estrutura e organiza o modo pelo qual o Estado atua nos vastos domínios  
que a Constituição reservou a cada ente federativo.” (eDOC 2, pp. 6/7)

Aduz-se, que:
“o  v.  acórdão  simplesmente  não  faz  o  incontornável  e  necessário  

cotejo  entre  o  pedido  postulado  pelo  Ministério  Público  e  as  efetivas 
condições de efetivação desse pedido em face à Fazenda Pública. Ora, é  
indispensável  à  própria  higidez  da  decisão  que  a  medida  requerida  seja  
apreciada dentro do seu contexto de aplicabilidade concreto. Quando o Poder  
Judiciário determina a realização de uma obra, em caráter de urgência, sob 
pena  de  multa,  a  efetivação  de  tal  decisão  intervém  sobre  toda  a 
Administração Pública.” (eDOC 2, p. 8)

Sustenta-se, ainda, que:
“ainda não se mostrou possível a realização das obras pretendidas 

em tão pouco tempo, uma vez que devem ser observadas no presente caso 
as  regras  constitucionais  e  legais  que  norteiam  a  atividade  daquele  que  
decide sobre a execução de políticas públicas, no que concerne ao bom trato 
do erário,  o dever de transparência e, notadamente, o de observância aos 
ditames que regem o procedimento licitatório.” (eDOC 2, p. 11)

A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em 
virtude de incidir na hipótese a Súmula 735 do STF (eDOC 2, p. 83/84).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De  plano,  observa-se  que  a  jurisprudência  do  STF  consolidou  o 

entendimento  segundo  o  qual  as  decisões  que  concedem  ou  denegam 
antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis 
de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última 
instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.

A esse  respeito,  confiram-se  os  seguintes  precedentes:  ARE-AgR 
876.946,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe  19.6.2015,  e  AI-AgR 
597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.

Esse  mesmo  entendimento  aplica-se  ao  recurso  extraordinário 
interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos 
recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
de 1º.8.2013.

No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso 
extraordinário  foi  proferido  em  julgamento  de  agravo  de  instrumento  cujo 
objeto é decisão que manteve o pedido de antecipação de efeitos da tutela 
pretendida.

Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.
Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III 

e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.350.473 (739)
ORIGEM : 50141648320174047001 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)
RECDO.(A/S) : TOP CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ADV.(A/S) : JOAO JOAQUIM MARTINELLI (5578/AC, 17600A/AL, 

A1383/AM, 4609-A/AP, 64225/BA, 43608-A/CE, 01805/A/
DF, 31218/ES, 58806/GO, 21615-A/MA, 1796A/MG, 
15429-A/MS, 27764/A/MT, 28342-A/PA, 01723A/PE, 
18961/PI, 25430/PR, 139475/RJ, 1489 - A/RN, 
10665/RO, 611-A/RR, 45071A/RS, 3210/SC, 1211A/SE, 
175215/SP, 10.119-A/TO)

ADV.(A/S) : RICARDO COSTA BRUNO (50744/DF, 200002/MG, 
26321/PR, 229639/RJ, 103112A/RS, 45298/SC, 438998/
SP)

DECISÃO: Trata-se  de  agravo  contra  inadmissibilidade  de  recurso 
extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO.  PIS  E  COFINS.  CORRETORA  DE  SEGUROS. 
MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE. TEMA 729/STJ. 
RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE 3%. 1. "Não cabe confundir as 'sociedades 
corretoras de seguros' com as 'sociedades corretoras de valores mobiliários' 
(regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os 'agentes autônomos 
de  seguros  privados'  (representantes  das  seguradoras  por  contrato  de 
agência). As 'sociedades corretoras de seguros' estão fora do rol de entidades 
constantes do art. 22, §1º, da Lei n. 8.212/91." (Tema 729 STJ) 2. A atividade 
da impetrante - serviço de corretagem de seguros, - não se encontra no rol 
taxativo previsto no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212/91, tampouco se confunde 
com agentes autônomos de seguros ou como sociedades de corretoras de 
seguros. 3. Tem direito, como sociedade corretora de seguros, a não recolher 
a alíquota adicional de 1% sobre o faturamento, a título de COFINS (art. 18 da 
Lei 10.684, de 2003), ficando assegurado o recolhimento da contribuição pela 
alíquota geral de 3%, com base no art. 8º da Lei nº 9.718, de 1998”. (eDOC 3, 
p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
a,  da  Constituição  Federal,  aponta-se  ofensa  ao  art.  100  do  texto 
constitucional.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se  que  o  problema  do  indébito  se 
resolve, tão somente, por intermédio do precatório regular ou por intermédio 
da compensação.

Alega-se que esta Corte, no Tema 831, assentou a obrigatoriedade 
do  pagamento,  mediante  regime  de  precatórios,  dos  valores  devidos  pela 
Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a 
efetiva implementação da ordem concessiva.

Argumenta-se que o mandado de segurança não serve para o pleito 
de restituição na via administrativa, sob pena de inobservância à norma de 
que os pagamentos da Fazenda Pública se dão por precatório, tampouco se 
presta à restituição na via judicial, pois não pode ser utilizado como ação de 
cobrança. 

Afirma-se que a repetição do indébito, na modalidade de restituição 
judicial, deve dar-se em ação própria, pelo procedimento comum, instruída, se 
for o caso, com o título judicial obtido no mandado de segurança.  

Assevera-se  que  o  único  modo  de  reaver  o  crédito  é  por  via  da 
compensação,  não  se  permitindo  a restituição  pela  via  administrativa,  sob 
pena  de  ofensa  ao  art.  100  da  Constituição  Federal  e  aos  princípios  da 
isonomia e do tratamento igualitário aos contribuintes. Aduz-se ser incabível a 
restituição administrativa de indébito tributário reconhecido por decisão judicial 
transitada  em  julgado.  Assevera-se  assim  o  afastamento  da  restituição 
administrativa como firmado no acórdão impugnado. 

É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
Na  hipótese,  o  acórdão  recorrido  consignou  a  possibilidade  de 

compensação/restituição  dos  valores  reconhecidos  por  decisão  judicial 
transitada em julgado, nos seguintes termos:

“O Código Tributário Nacional contempla a compensação como uma 
das modalidades de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II), mas 
com a determinação de um regime especial, como se infere do seu artigo 170: 
‘A  lei  pode,  nas  condições  e  sob  as  garantias  que  estipular,  ou  cuja 
estipulação  em  cada  caso  atribuir  à  autoridade  administrativa,  autorizar  a 
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos 
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública’. 

O artigo 39 da lei nº 9.250/1995, por sua vez, permite a compensação 
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entre  impostos,  taxas,  contribuições  federais  ou  receitas  patrimoniais  de 
mesma espécie e destinação constitucional. 

Além disso, os artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, além de autorizar 
a  compensação  com  débitos  próprios  relativos  a  quaisquer  tributos  e 
contribuições  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil, 
permitem fazê-lo através de declarações apresentadas ao Fisco. 

E, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 
11.457/2007, cabe ainda lembrar que o indébito pode ser objeto apenas de 
compensação  com  parcelas  relativas  a  tributos  da  mesma  espécie  e 
destinação  constitucional,  conforme  previsto  no  artigo  66  da  Lei  nº 
8.383/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.069/1995. 

(…)
Logo, conforme as normas referidas, assiste à Impetrante o direito de, 

com base nesta sentença, requerer  a compensação diretamente perante a 
autoridade fiscal, cabendo a esta última, no entanto, verificar se os valores 
declarados atendem os requisitos legais. 

A implementação da compensação,  no entanto,  deverá observar  a 
disposição contida no artigo 170-A do Código Tributário  Nacional,  ou seja, 
somente poderá ser  realizada após o trânsito em julgado desta sentença”. 
(eDOC 37, p. 4-5)

Nesses  termos,  verifico  que  o  Tribunal  de  origem  divergiu  da 
orientação  desta  Corte  no  sentido  de  que  os  pagamentos  devidos  pelas 
Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a 
expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor 
da  condenação,  nos termos do  artigo 100 da  Constituição  Federal.  Nesse 
sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
PROCESSO CIVIL.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO 
PROVENIENTE  DE  SENTENÇA  CONCESSIVA  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  SISTEMA  DE  PRECATÓRIO.  ARTIGO  100  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  1.  Os 
pagamentos  devidos  pela  Fazenda  Pública  estão  adstritos  ao  sistema  de 
precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o 
que  abrange,  inclusive,  as  verbas  de  caráter  alimentar,  não  se  excluindo 
dessa  sistemática  o  simples  fato  do  débito  ser  proveniente  de  sentença 
concessiva  de  mandado  de  segurança.  (Precedentes:  AI  n.  768.479-AgR, 
Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 
334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, 
entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – 
Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é 
imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de 
situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se 
provimento  ao  recurso,  para  o  cumprimento  do  pagamento  em  30  dias, 
restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, 
o  agravante  não  trouxe  nenhum  argumento  capaz  de  infirmar  a  decisão 
hostilizada,  razão pela qual  a  mesma deve  ser  mantida  por  seus próprios 
fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 602.184 
AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.3.2012)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, 
VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no 
sentido de afastar a restituição administrativa. 

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.224 (740)
ORIGEM : 00132098220188270000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE PALMAS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS
ADV.(A/S) : BRUNO BAQUEIRO RIOS (8222/TO)
RECDO.(A/S) : CARLOS RENAN MENESES SOARES
ADV.(A/S) : CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO (1555/TO)
ADV.(A/S) : BENEDITO DOS SANTOS GONCALVES (618/TO)

DECISÃO: Trata-se  agravo  cujo  objeto  é  a  decisão  que  inadmitiu 
recurso  extraordinário  em face  de  acórdão  da  Segunda  Câmara  Cível  do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 
87, p. 1):

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  ANULAÇÃO  DE  ATO  DE  DEMISSÃO  DE 
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMAS. ACÓRDÃO CONSONANTE 
COM AS PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NÃO 
CONFIGURADA. 1. Ao contrário do que afirma o requerente o acórdão que  
pretende rescindir está consonante com as provas dos autos, na medida em 
que não houve qualquer demonstração de dolo do servidor demitido, o que é 
elemento  imprescindível  ao  reconhecimento  de  improbidade  administrativa  
por  violação de princípios  da Administração Pública e,  muito  mais,  para a  
configuração  de  crime  contra  a  Administração  Pública,  que  não  foi  

individualizado/capitulado nem no processo administrativo nem na defesa nos 
autos da ação anulatória. 2. Não se vislumbra qualquer violação do Princípio  
da Separação de Poderes, na medida em que compete ao Poder Judiciário  
rever  atos  administrativos  vinculados  da  Administração  Pública  que  se 
mostram contrários à legislação ou que violem norma jurídica (strictu ou latu  
senso),  como  hipótese  do  acórdão  combatido.  3.  Portanto,  não  está  
configurada a violação manifesta de norma jurídica ou fundado erro de fato 
verificável do exame dos autos, apto a autorizar a rescisão do acórdão, como 
previsto no Art. 966, incisos V e VIII, do CPC, invocados pelo requerente. 4.  
Não é possível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, com 
o  escopo  de  rejulgamento  da  matéria  ante  o  descontentamento  da  parte  
sucumbente e, na hipótese dos autos, a lide foi decidida dentro dos limites 
objetivos delineados pelas partes e aplicou a norma jurídica ao caso concreto 
reconhecendo que o fato provado foi a desídia do servidor público municipal e  
que  a  pena  de  demissão  para  tal  infração  disciplinar  mostra-se  
desproporcional em demasiado. 5. Ação Rescisória improcedente.”

No recuso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do 
inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 
2º, e 37, § 4º, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se que “a jurisprudência é pacífica no 
sentido  de  que  o  controle  jurisdicional  nos  processos  administrativos  
disciplinares  se  restringe  a  observância  da  legalidade  e  regularidade  do 
procedimento ante os princípios da Administração Pública, tais como devido 
processo legal, ampla defesa e contraditório. Nesta senda, não cabe ao Poder  
Judiciário adentrar no mérito administrativo, de forma que não pode substituir  
ou modificar a penalidade disciplinar imposta.” (eDOC 99, p. 13).  

Aduz-se, que “não obstante ficar demonstrado o prejuízo ao erário, o  
E.  TJTO  entendeu  que  o  ato  de  improbidade  administrativa  praticado  
necessitava de demonstração de dolo, tendo em vista que estaria amoldado  
ao art.11 da Lei nº 8.429/92.” (eDOC 99, p. 19) 

Defende-se,  ainda,  que  “o  ato  de improbidade que gera  lesão ao  
erário independe da demonstração de dolo, sendo perfeitamente punível por  
culpa. Nesse sentido, ainda que se acolha as alegações do recorrente, no  
sentido de que se ausentava de sua estação de trabalho, com sua senha  
logada no sistema de arrecadação, tal fato, ao importar em prejuízo ao erário,  
configura  improbidade  administrativa  e,  por  consequência,  é  hipóteses  de  
demissão, nos termos da Lei Municipal de regência.” (eDOC 99, p. 20) 

O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da 
Súmula 279 do STF. (eDOC 124). 

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da  ação  rescisória, 

assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 82, p. 1-5): 
“(...)
Pois bem. De início, cumpre destacar que na Ação de Anulação de 

Ato  Administrativo  c/c  Reintegração  de  Cargo  movida  por  Carlos  Renan  
Meneses Soares em face do Município de Palmas, o ente público alega em 
sua defesa que o servidor agiu com desídia no exercício de suas funções, 
vejamos o teor de parte da argumentação tecida na contestação:

(...)
Assim, tem-se que o Município alega que o servidor agiu com desídia  

ao sair de sua estação de trabalho e deixar o sistema aberto e logado com 
sua senha pessoal, o que teria facilitado a ocorrência dos atos indevidos que 
causaram prejuízo ao erário, como alteração de valores de tributos municipais  
(baixas  indevidas  e  descontos  irregulares).  Por  outro  lado,  no  Processo 
Administrativo, que se referiu a diversos servidores, foi concluído em relação  
ao ora requerido que: o servidor incorreu em infração disciplinar prevista na 
Portaria  Preambular  e  no  Termo  de  Indiciamento,  deliberando  pela  sua 
demissão, com fundamento no Art. 159, incisos I e IV da Lei Complementar  
008/1992 . Na norma municipal estabelece: 

(...)
Na  sentença  proferida  na  Ação  Anulatória  o  Juízo  de  1º  Grau 

asseverou  que  a  autoridade  administrativa  não  pode  condenar  o  servidor  
público pelo ato de improbidade, mas poderá aplicar a sanção de demissão 
se o ato de improbidade também caracterizar falta disciplinar, o que é caso 
dos autos. Contudo, não foi especificado pelo ente público em que consistiu o  
dolo, pois,  apesar da omissão na descrição da conduta, haveria,  em tese,  
violação a princípios da Administração Pública e, esta conduta só caracteriza  
improbidade quando há demonstração do dolo. E destaca: “O que dizem os  
autos é que o autor foi  desidioso, ao deixar sua senha e computador com 
possibilidade de acesso a terceiros. Mas daí, sem nenhuma menção a dolo,  
não há como falar de ato de improbidade”. Impende ainda destacar que como 
declinado na sentença de mérito  da ação anulatória do ato de demissão do 
servidor público, o próprio Município em sua contestação “disse que não havia  
provas de que o servidor praticou ato de improbidade e, então, defendeu a  
demissão sob o pretexto de ter o mesmo agido com desídia. Ou seja, nem 
mesmo o demandado, que julgou em vias administrativas o demandante, foi  
capaz de atribuir-lhe os atos irregulares, fundamentando a culpabilidade em 
um  sistema  onde  se  verifica  unicamente  que  o  usuário  do  computador 
utilizado  para  realizar  os  atos  fora  o  seu”.  Resta incontroverso  que  o  ora  
requerido ausentava-se de seu local de trabalho e deixava seu computador  
com o sistema aberto, o que possibilitava que o mesmo fosse utilizado por 
outrem, o que configura desídia no exercício de suas funções, mas, de fato,  
não se vislumbra provas acerca do dolo do servidor em tal ato. Seguindo no  
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trâmite  da  ação  originária,  o  recurso  de  apelação  não  foi  conhecido  e  a  
remessa necessária foi desprovida por este Tribunal de Justiça. Contudo, urge 
mencionar  que  nas  razões  do  apelo,  o  Município  insistiu  em  defender  a 
demissão do servidor em decorrência de sua desídia, nos termos do Art. 159, 
XIX,  da  LC  159/99,  ou  seja,  fundamento  diverso  daquele  constante  do  
processo administrativo disciplinar.  No voto condutor  do acórdão o Relator 
considerou  a  desproporcionalidade  da  penalidade  aplicada,  haja  vista  que 
somente restou cabalmente provada a desídia  do servidor,  mas não o ato 
doloso  apto  a  configurar  a  improbidade  administrativa  por  violação  de  
princípios administrativos. Cito parte do decisum: (...)

(...)
Portanto,  ao  contrário  do  que  alega  o  requerente,  verifica-se  a 

consonância  da  decisão  judicial  com as  provas  constantes  dos  autos,  na  
medida  em  que  não  houve  qualquer  demonstração  de  dolo  do  servidor  
demitido, o que é elemento imprescindível ao reconhecimento de improbidade  
administrativa por violação de princípios da Administração Pública e, muito  
mais, para a configuração de crime contra a Administração Pública, o qual  
nem  mesmo  foi  individualizado/capitulado  nem  no  processo  administrativo  
nem na defesa nos autos da ação anulatória. Ademais, não é possível em 
sede  de  ação  rescisória  que  o  Município  apresente  uma  nova  tese  para  
defender  a  legitimidade  do  ato de demissão do  servidor  quando já  houve  
julgamento de mérito acerca da matéria e, como destacado pelo Relator do  
apelo, em referência ao Parecer Ministerial:  “O comportamento pelo qual o 
apelado  foi  penalizado  administrativamente  (improbidade  administrativa)  é 
completamente  diferente  do  tratado  neste  processo  judicial  (desídia),  
demonstrando assim, completa ausência de individualização da conduta do 
servidor, bem como, a dificuldade em comprovar a sua intenção em causar 
danos ao erário municipal”. Urge mencionar, outrossim, que não se vislumbra  
qualquer violação do Princípio da Separação de Poderes, na medida em que  
compete  ao  Poder  Judiciário  rever  atos  administrativos  vinculados  da 
Administração Pública que se mostram contrários à legislação ou que violem  
norma jurídica (strictu ou latu senso), como hipótese do acórdão combatido.  
Portanto,  não está  configurada a violação  manifesta  de norma jurídica  ou  
fundado  erro  de  fato  verificável  do  exame  dos  autos,  apto  a  autorizar  a  
rescisão do acórdão, como previsto no Art.  966, incisos V e VIII,  do CPC,  
invocados pelo  requerente.  Não é possível  a  utilização de ação rescisória  
como sucedâneo recursal, com o escopo de rejulgamento da matéria ante o 
descontentamento da parte sucumbente e, na hipótese dos autos, a lide foi  
decidida  dentro  dos  limites  objetivos  delineados  pelas  partes  e  aplicou  a  
norma  jurídica  ao  caso  concreto  reconhecendo  que  o  fato  provado  foi  a 
desídia  do  servidor  público municipal  e  que  a pena  de demissão para tal  
infração disciplinar mostra-se desproporcional em demasiado. Pelo exposto,  
encaminho meu voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a presente Ação  
Rescisória.”

Sendo assim, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de 
origem encontra-se em consonância  com a  jurisprudência  desta  Corte,  de 
modo que não vejo razões para modificar o que restou consignado no acórdão 
ora recorrido. 

Não  bastasse,  constato  que  eventual  divergência  em  relação  ao 
entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da interpretação 
de  texto  infraconstitucional  local  (Lei  Complementar  Estadual  159/99), 
configurando,  assim,  hipótese  de  contrariedade  indireta  ou  reflexa  à 
Constituição Federal. Incide, no caso dos autos, o óbice das Súmulas 279 e 
280 do STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito  
Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4.  
Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa  
reflexa  à Constituição  Federal.  5.  Reexame do  acervo  fático-probatório.  6.  
Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de 
admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional.  
Súmula  279  do  STF.  8.  Alegação  de  ofensa  ao  inciso  IX  do  art.  93  da  
Constituição  Federal.  Inexistência.  Precedente.  AI-QO-RG  791.292.  9. 
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo  
regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” 
(ARE  1198340-AgR,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  DJe 
6.11.2019).

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Direito Administrativo. Policial  militar.  Demissão. Fatos e provas. Reexame.  
Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.  
1.  Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das 
provas  constantes  dos  autos,  nem  para  a  análise  da  legislação 
infraconstitucional  pertinente.  Incidência  da  Súmula  nº  279/STF.  2.  Agravo 
regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do  
valor  atualizado  da  causa  (art.  1.021,  §  4º,  do  CPC).  3.  Havendo  prévia  
fixação  de  honorários  advocatícios  pelas  instâncias  de  origem,  seu  valor  
monetário  será  majorado  em  10% (dez  por  cento)  em desfavor  da  parte  
recorrente,  nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  Código  de  Processo  Civil,  
observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão 
de  justiça  gratuita.”  (ARE  1186899-AgR,  Rel.   Min.  DIAS  TOFFOLI 
(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019).

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO 
DE REINTEGRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO. PENA DE 
DEMISSÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA 
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.  AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA 
DO  CPC/2015.  1.  Obstada  a  análise  da  suposta  afronta  aos  preceitos  
constitucionais  invocados,  porquanto  dependeria  de  prévia  análise  da 
legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à  
competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art.  
102 da Magna Carta. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários  
anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e  
11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade 
da  Justiça.  3.  Agravo  interno  conhecido  e  não  provido,  com aplicação  da 
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de  
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(ARE 1135164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a , do CPC. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.872 (741)
ORIGEM : 10034985520198260347 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : AGROTÉCNICA MATÃO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA
ADV.(A/S) : JESSICA PALIM MORAES MARTINS (417769/SP)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  1. 
PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. Existência de 
interesse  processual,  já  que  o  objeto  da  ação  trata  de  ato  normativo 
autoexecutável,  e  não lei  em tese.  Ademais,  o  pedido  decorre dos efeitos 
patrimoniais concretos decorrentes do Decreto nº 64.213/19. 2. TRIBUTÁRIO. 
ICMS. OPERAÇÃO COM INSUMO AGROPECUÁRIO. DECRETO ESTADUAL 
Nº  64.213/19.  Pretensão  de  manutenção  de  crédito  de  ICMS  relativo  a 
operações com insumos agropecuários. Decreto Estadual nº 64.213/19 que 
aumentou indiretamente a carga tributária.  Necessidade de observância  do 
princípio da anterioridade, conforme disposto no artigo 150, III, alíneas 'b' e 'c', 
da  Constituição  Federal.  3.  Sentença  de  extinção  reformada,  para  a 
concessão da segurança. Recurso provido” (pág. 1 do documento eletrônico 5 
).

No  recurso  extraordinário,  fundamentado  no  art.  102,  III,  a,  da 
Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 150., III, b e c, da 
mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.
O Tribunal de origem assim dirimiu a questão:
“Todavia, com o advento do Decreto Estadual nº 64.213/19, passou-

se a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS dessas operações, 
vez  que  revogada  supramencionada  norma,  com  efeitos  a  partir  de 
01.05.2019. 

Neste  passo,  forçoso  reconhecer  que  houve  aumento  indireto  da 
carga tributária, vez que com o advento da novel norma tornou-se devido o 
estorno do crédito de ICMS. 

Ocorre que a revogação de benefício fiscal que implica na majoração 
da  carga  tributária  do  contribuinte  sujeita-se  ao  princípio  da  anterioridade 
tributária anual e nonagesimal, insculpido no artigo 150, inciso III, alíneas 'b' e 
'c' da Constituição Federal” (pág. 4 do documento eletrônico 5)

Observo que o Tribunal a quo não contrariou a posição desta Corte, 
no sentido de que é aplicável o princípio da anterioridade tributária anual e 
nonagesimal  quando  há  revogação  de  benefício  fiscal  que  implique  em 
majoração  da  carga  tributária.  Por  oportuno,  transcrevo  trecho  do  Ministro 
Marco Aurélio, no julgamento da ADI 2.325 MC/DF, sobre a questão: 

“A Lei Complementar nº 20 veio à balha com cláusula de vigência que 
surge linear, alcançando, portanto, todos os artigos nela insertos: 

Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do mês 
subsequente ao da sua publicação. 

O  preceito  constitucional  que  se  argui  infringido  revela  a 
impossibilidade de cobrar-se tributo ‘no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada lei que os instituiu ou aumentou’ - alínea ‘b’ do inciso III do 
artigo 150 da Constituição Federal.  Encerra limitação ao poder de tributar, 
consubstanciando,  assim,  garantia  do contribuinte.  Por  isso mesmo,  há de 
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emprestar-se eficácia ao que nele se contém, independentemente da forma 
utilizada para majorar-se certo tributo. O preceito constitucional não especifica 
o  modo  de  implementar-se  o  aumento.  Vale  dizer  que  toda  modificação 
legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há 
de  ter  eficácia  no  ano  subsequente  àquele  no  qual  veio  a  ser  feita.  O 
pronunciamento  do  Chefe  do  Poder  Executivo  endossa  essa  óptica.  Com 
fidelidade  científica,  admitiu-se  que  o  artigo  7º  em comento  não  disciplina 
dispositivos  da  lei  que  deságuam  em  alteração,  para  maior,  da  carga 
tributária. Eis como ficou essa parte do pronunciamento: 

Ademais,  o  fato  de  a  LC  102/2000  trazer  cláusula  de  vigência 
imediata não significa dizer que todos os artigos serão aplicados tão logo da 
publicação. Para aqueles que porventura possam trazer  aumento de carga 
tributária, a sua eficácia, logicamente, só se dará no primeiro dia do exercício 
seguinte (folhas 163 e 164). 

E aí, observe-se a elucidação das modificações introduzidas, a ponto 
de aumentar o valor a ser pago pelos contribuintes, tal como contida no item 
11 da inicial: 

Não fossem as modificações trazidas ao artigo 20, § 5º, da LC 87/96, 
o crédito decorrente da aquisição de mercadorias para o ativo permanente 
seria imediato e integral, ante o disposto no artigo 33, III, da LC 87/96. Não 
fossem as inovações trazidas ao artigo 33, II, da LC 87/96, o creditamento 
decorrente  da  aquisição  de  energia  elétrica  seria  imediato,  integral  e 
incondicional, ante os termos da redação original do mesmo dispositivo. Não 
fosse  a  inserção  do  inciso  IV  ao  artigo  33  da  LC  87/96,  os  créditos 
decorrentes  de  serviços  de comunicação não estariam sujeitos  a qualquer 
regra  especial.  Todas  essas  modificações,  em  conjunto  ou  mesmo 
isoladamente, trazem apenas um resultado possível: aumento do valor a ser 
pago pelos contribuintes. 

Essa verdade conduziu ao pronunciamento referido. É claro que a 
projeção, no tempo,  a  alcançar  quarenta e oito  meses,  e,  portanto, quatro 
anos, do aproveitamento de certo crédito deságua em desembolso maior a 
título  de  satisfação  do  ICMS.  O mesmo se  diga  quanto  ao  fato  de  ter-se 
caminhado  para  limitação  no  creditamento,  considerada  a  aquisição  de 
energia  elétrica,  quando,  anteriormente,  vigorava  a  Lei  Complementar  nº 
87/96, que não continha restrição. De igual forma, tem-se a questão relativa 
aos créditos  concernentes aos serviços de comunicação,  no que vieram a 
estar  submetidos  a  regra  especial  que,  em  última  análise,  mostra-se 
limitadora.” 

Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência 
dos argumentos consignados  no recurso extraordinário,  seria  necessário  o 
reexame do  conjunto  fático-probatório  dos  autos  — o  que  é  vedado  pela 
Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de 
modo  que  eventual  ofensa  à  Constituição  Federal  seria  indireta,  o  que 
inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados 
desta Corte: 

“IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E 
SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO 
RIO  GRANDE  DO  SUL  –  REVOGAÇÃO  DE  BENEFÍCIO  FISCAL  – 
PRINCÍPIO  DA  ANTERIORIDADE  –  DEVER  DE  OBSERVÂNCIA  – 
PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, 
surge  o  dever  de  observância  ao  princípio  da  anterioridade,  geral  e 
nonagesimal,  constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III  do artigo 150, da 
Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2.325/DF, de minha relatoria,  julgada em 23 de setembro de 2004” (RE 
564.225-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio) 

“IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E 
SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO 
RIO  GRANDE  DO  SUL  –  REVOGAÇÃO  DE  BENEFÍCIO  FISCAL  – 
PRINCÍPIO  DA  ANTERIORIDADE  –  DEVER  DE  OBSERVÂNCIA  – 
PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, 
surge  o  dever  de  observância  ao  princípio  da  anterioridade,  geral  e 
nonagesimal,  constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III  do artigo 150, da 
Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 
1242084-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin). 

No mesmo sentido, cito,  ainda, as seguintes decisões desta Corte: 
ARE 1.338.438/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.324.986/SP, Rel. 
Min.  Gilmar  Mendes;  ARE  1.318.720/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli  e  ARE 
1.299.567/SP, Rel. Min. Rosa Weber. 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 
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DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  contra  decisão  que  inadmitiu  Recurso 

Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná, assim ementado (fl. 1-2, Vol. 12):

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE 
POSTAGENS  DAS  REDES  SOCIAIS  ADMINISTRADAS  PELOS 
REQUERIDOS CONSUBSTANCIADAS EM RELATOS DE ABUSO SEXUAL 
DE MENORES EM SESSÕES MEDIÚNICAS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE 
OFENSA  À  HONRA  E  À  INTIMIDADE  DO  AUTOR.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. CONFLITO ENTRE 
DIREITOS  FUNDAMENTAIS.  LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO  E  DE 
INFORMAÇÃO (ART. 5º, INCISOS IX E XIV, DA CF) EM CONTRAPOSIÇÃO 
À PROTEÇÃO À INTIMIDADE (ART.  5º,  INCISO X,  CF).  PRINCÍPIOS DA 
RELATIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA CONCORDÂNCIA 
PRÁTICA OU HARMONIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. 
BUSCA PELA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL A TODOS OS INTERESSES 
EM CONFLITO, SEM SOBREPOSIÇÃO ABSOLUTA DE UM PELO OUTRO, 
DE  ACORDO  COM  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  CONCRETO. 
PREFERÊNCIA PELAS SOLUÇÕES QUE PRIORIZEM A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO, PRÉ-CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO ESCLARECIDO DOS 
DEMAIS  DIREITOS  E  LIBERDADES.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  PONDERAÇÃO 
(CPC,  ART.  489,  III,  §  2º.)  SOPESANDO  TAMBÉM  A RELEVÂNCIA DAS 
INFORMAÇÕES  CUJAS  VÍTIMAS  ERAM  MENORES.  PRIORIDADE 
ABSOLUTA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 
227) A SER CONSIDERADA. 

1. Caso concreto em que a parte Autora/Apelante pleiteia a retirada 
de  todas  as  postagens  indicadas  na  petição  inicial  (URLs),  de  sítios 
administrados  pelos  Requeridos/Apelados,  através  das  quais  terceiros 
acusam o médium de crimes  sexuais  praticados em face de menores em 
sessões reservadas. 

2. “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no 
Estado  democrático  brasileiro,  por  ser  uma  pré-condição  para  o  exercício 
esclarecido  dos  demais  direitos  e  liberdades.  Eventual  uso  abusivo  da 
liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de 
retificação, direito de resposta ou indenização.” (STF, Rcl 22328, Relator Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, publicado em 
10-05-2018).

3. Conflito de direitos fundamentais. Caso dos autos em que o direito 
à  informação  à  possíveis  novas  vítimas  prevalece  ao  alegado  direito  à 
intimidade,  notadamente  porque  os  supostos  crimes  eram  praticados  com 
menores  em sessões  mediúnicas reservadas e são  objeto  de  ação penal. 
Prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente (CF, art. 227) que 
permeia o contexto analisado.

4.  Tramitação  de  ação  penal  proposta  contra  o  Apelante  e  ampla 
divulgação do caso na imprensa que reduzem a utilidade prática da medida 
pleiteada pelo Apelante.

5.  Ausência de inclusão dos autores dos vídeos e relatos no polo 
passivo da demanda, fato que prejudica o contraditório de parte dos principais 
interessados no feito. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”

Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13, fl.  19), foram rejeitados 
nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fl. 1):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. 
ALEGAÇÕES  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  NÃO  VERIFICAÇÃO  DE 
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NA LEGISLAÇÃO PARA OPOSIÇÃO 
DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MERA  IRRESIGNAÇÃO  COM  O 
CONTEÚDO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 
102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURY RODRIGUES DA CRUZ  alega 
violação  aos  artigos  5º,  IX,  X,  XIV,  LVII;  e  227  da  Constituição  Federal, 
sustentando, em síntese, que: 

(a) “apesar de a liberdade de expressão e informação desfrutar de 
posição  preferencial  no  Estado  Democrático  de  Direito,  obviamente  não  é 
absoluta e deve ser exercida em equilíbrio com outros direitos fundamentais, 
como a intimidade, a honra, a privacidade e a imagem, além de poder vir a 
ceder  espaço  para  eles,  mormente  em  se  tratando  de  divulgação  de 
informações inverídicas a respeito de pessoa pública e líder religioso” (Vol. 16, 
fl. 3); 

(b) “todas as postagens feitas contêm ofensas que maculam a honra 
e  a  imagem  do  recorrente”  (Vol.  16,  fl.  6),  concluindo  que  “publicações 
ofensivas  não  traduzem  livre  manifestação  de  pensamento  e  acesso  à 
informação, pelo contrário, exorbitam” (Vol. 16, fl. 7); 

(c)  “ao entender pela  prevalência  da liberdade de expressão e de 
informação,  revogando a obrigação de remoção das postagens, acabou-se 
por ofender frontalmente o art.  5º,  IX, X e XIV, da CF, na medida em que 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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claramente o nome e a imagem do recorrente foram utilizados em postagens 
ofensivas, violando a sua honra” (Vol. 16, fl. 8);

(d)  “ainda  que  haja  a  opção  pela  proteção  mais  vigorosa  à  livre 
manifestação de pensamento e informação, ela não deve prevalecer sobre a 
integridade do direito fundamental  à inviolabilidade da honra, da imagem e 
sobre a dignidade da pessoa humana” (Vol. 16, fl. 8);

(e) “vincular o nome do recorrente a “predador sexual”, “pederasta”, 
“sociopata”, entre outros, não apenas ofende a honra da vítima, mas de toda a 
instituição a que ele pertence” (Vol. 16, fl. 9);

(f) “o fato de a notícia ter sido divulgada pela imprensa não retira a 
necessidade e utilidade na retirada dos vídeos”, pois “a manutenção do vídeo 
no dia a dia causa ainda mais sofrimento ao recorrente”, de modo que “a sua 
retirada certamente não restabelecerá sua honra, mas fará cessar a ofensa e 
o constante agravamento da ofensa à sua imagem e honra” (Vol. 16, fl. 11);

(g) “o direito de resposta e retificação, ou ainda a possibilidade de 
pleitear indenização posteriormente, dificilmente são capazes de reconstruir a 
confiabilidade que foi destruída a partir de notícia falsa” (Vol. 16, fl. 12); 

(h)  “a  manutenção  das  postagens  implica,  na  verdade,  em  fazer 
prevalecer a liberdade de expressão e informação de maneira absoluta, em 
evidente sacrifício exclusivo da honra e da imagem do recorrente” (Vol. 16, fls. 
12-13); e

(i) “as postagens se referem a supostos fatos ocorridos há mais de 20 
anos”, o que “demonstra que a sua exclusão das plataformas dos recorridos 
não  trará  qualquer  prejuízo  a  eles,  ao  próprio  autor  dos  vídeos  ou  à 
sociedade, privilegiando, por outro lado, os direitos do recorrente garantidos 
pelo art. 5º, X da CF” (Vol. 16, fl. 13). 

Requer, ao final “o conhecimento e provimento do presente recurso 
para se reformar o acórdão e se determinar a retirada dos vídeos ofensivos do 
ar,  sob  pena  de  multa,  bem  como  para  se  condenar  os  recorridos  ao 
pagamento de indenização por danos morais” (fl. 16, Vol. 16). 

Em  contrarrazões  (Vol.  17,  fl.  18),  GOOGLE  BRASIL  INTERNET 
LTDA alega, preliminarmente, a incidência ao caso da Súmula 279/STF. No 
mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento 
ao apelo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 
18)

No  Agravo,  a  parte  refutou  a  aplicação  dos  referidos  óbices 
sumulares (Vol. 20). 

É o relatório. Decido.
Cuida-se  de  matéria  eminentemente  constitucional,  devidamente 

prequestionada  na  instância  de  origem.  Presentes  todos  os  pressupostos 
recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 

Assiste razão ao recorrente.
Trata-se  de  demanda  na  qual  o  autor,  ora  recorrente,  objetiva  a 

retirada,  do  Facebook,  administrado  pelo  GOOGLE  BRASIL  INTERNET 
LTDA., de vídeos que alega ofensivos e difamatórios contra a sua pessoa e 
honra, repercutindo tanto no lado pessoal quanto profissional, por tratar-se de 
homem  público  de  caráter  ilibado,  reconhecido  principalmente  por  sua 
liderança religiosa e pela docência em instituições como Universidade Federal 
do Paraná e Faculdade de Direito de Curitiba (fl. 3, Vol. 12). 

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, aos fundamentos 
de que (Vol. 10, fl. 8):

“(...)  o  presente  caso  envolve  a  colisão,  de  um lado,  dos  direitos 
fundamentais à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (art. 5°, X da 
CF/1988) e, de outro lado, do direito fundamental à liberdade de expressão e 
de acesso à informação (art. 5°, IX e XIV da CF/1988). Dessa forma, à luz da 
teoria de Robert Alexy, esta demanda deve ser solucionada a partir da técnica 
da ponderação, com base no princípio da proporcionalidade. 

Nesse aspecto, aplicando-se a técnica ao presente caso, revela-se 
necessária a preponderância do direito fundamental à liberdade de expressão 
e  de  acesso  à  informação,  a  qual  como  pelo  é  justificada:  a)  pelas 
circunstâncias pessoais do autor figura pública, fato reconhecido na própria 
exordial;  b)  interesse  da  sociedade  em  receber  as  informações  sobre  a 
conduta  do  autor;  c)  pela  notória  atualidade  de  sua  acusação  perante  a 
justiça. Ademais, no presente caso, houve apenas a inclusão dos veículos de 
comunicação  no  polo  passivo  da  demanda,  não  sendo  oportunizado  o 
contraditório aos autores das referidas postagens. 

(…)
Nesse  cenário,  considerando  as  peculiaridades  do  caso  acima 

expostas, não resta alternativa a não ser a  improcedência dos pedidos de 
exclusão das páginas e postagens descritas pelo autor. 

Além disso, em aditamento à inicial  (mov. 55.1),  acolhido em mov. 
70.1, o autor requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por 
danos  morais.  Alude  que  o  dever  de  indenizar  surge  em  virtude  da  não 
exclusão  das  publicações  ofensivas,  tão  logo  cientes  da  decisão  judicial 
prolatada nestes autos, uma vez que se tratando de conduta de terceiro, o 
provedor  de  aplicações  de  internet responde  civilmente  se,  após  ordem 
judicial  específica,  não  tomar  as  providências  para  tornar  indisponível  o 
conteúdo ilícito. 

(...)
Contudo,  no  presente  caso,  conforme  acima  exposto,  não  restou 

configurado o ato ilícito  pelas rés,  tendo em vista  a  prevalência  do direito 
fundamental à liberdade de expressão e de acesso à informação considerado 
as peculiaridades do caso concreto. Diante desse cenário, não caracterizado 

o ato ilícito,  não resta alternativa a não ser a improcedência do pedido de 
indenização por danos morais.”

O  TJPR  manteve  a  sentença  de  improcedência  do  pedido,  aos 
seguintes argumentos (Vol. 12, fl. 4):

“Conforme se extra da análise dos autos, a discussão versa sobre 
aparente conflito entre os princípios constitucionais consagradores de direitos 
fundamentais. Apresentam-se, de um lado, a liberdade de expressão (art. 5º, 
IX, CF) e de informação (art. 5º, XIV, CF) e, de outro, a proteção à intimidade, 
honra e privacidade (art. 5º, inciso X, CF)[1] . 

A doutrina especializada, de forma geral, apresenta como mecanismo 
de  composição  de  conflitos  entre  direitos  fundamentais  o  princípio  da 
concordância  prática  ou  da  harmonização,  buscando  compatibilizar  os 
interesses  contrapostos  sem  a  prevalência  absoluta  de  um  deles  em 
detrimento do outro. 

(…)
Verifica-se,  portanto,  que  o  presente  caso  deve  ser  analisado 

buscando a melhor forma de compatibilizar os interesses jurídicos em conflito, 
à luz dos elementos fáticos, consagrando a proteção mais eficiente possível a 
todos os direitos fundamentais envolvidos. 

(…)
Com efeito, deve-se registrar que o direito de informação é composto, 

na  verdade,  por  um  feixe  de  direitos,  que  engloba  a  possibilidade  de 
comunicar originariamente, manifestando pensamento, o direito de receber a 
comunicação, e a faculdade de transmitir o conteúdo recebido, pré-condições 
para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 

Assim, no caso concreto, em que a parte Autora/Apelante propôs 
demanda  buscando  que  as  Requeridas/Apeladas  retirem  do  ar 
determinados vídeos, em que terceiros informam terem sido vítimas de 
variadas  formas  de  assédio  e  abuso  sexual  por  parte  do  Autor, 
vislumbram-se não apenas os interesses daqueles que protagonizam as 
denúncias, de emitir a conteúdo, mas também de toda a sociedade em 
receber a informação transmitida. 

No caso dos autos,  o interesse  social  de  terceiros se mostra 
ainda  mais  relevante  na  medida  em  que  o  Autor/Apelante  é  pessoa 
pública, reconhecido principalmente por sua liderança religiosa e pela 
docência  exemplar  em  instituições  como  a  Universidade  Federal  do 
Paraná  e  Faculdade  de  Direito  de  Curitiba  (mov.  1.1  dos  autos  de 
origem).  Com  efeito,  o  fato  de  o  Recorrido  atuar  como  liderança 
religiosa,  como  o  próprio  destaca  na  petição  inicial,  reforça  a 
necessidade de tornar públicas as denúncias formuladas por vários dos 
antigos frequentadores da instituição dirigida por ele, buscando informar 
e  esclarecer  os  demais,  e  oportunizando,  inclusive,  amplo  direito  ao 
contraditório e à ampla defesa. 

Importante registrar, também, que parte dos relatos dão conta de que 
abusos  teriam  ocorrido  quando  as  vítimas  eram  menores  de  idade, 
circunstância  que  reforça  a  necessidade  de  manutenção  da  publicidade 
discutida,  à  luz  do  princípio  constitucional  de  proteção  às  crianças  e 
adolescentes,  com  absoluta  prioridade,  nos  termos  do  art.  227  da  Carta 
Magna[4] .

Deve-se  destacar,  ademais,  que  a presente demanda foi  proposta 
exclusivamente  contra  os  veículos  através  dos  quais  as  supostas  vítimas 
realizaram  suas  denúncias  (FACEBOOK  SERVIÇOS ONLINE DO  BRASIL 
LTDA.  E  GOOGLE  BRASIL  INTERNET  LTDA.),  ou  seja,  os  principais 
interessados  na  transmissão  das  informações  – aqueles  que  gravaram os 
vídeos – sequer vieram aos autos para defender suas prerrogativas de manter 
as denúncias no ar, vez que não foram incluídos no polo passivo da demanda. 

Sobre  esta  questão,  o  fato  de  um dos  autores  dos  vídeos  morar 
atualmente em outro país não parece justificativa idônea para não tenha sido 
inserido no polo passivo da demanda, com afirma o Apelante. Isso porque, 
poderia ter se valido de carta rogatória, ou mesmo incluído outras pessoas 
que também divulgaram seus relatos na rede. 

Convém registrar, também, que se tornou pública informação sobre o 
recebimento de denúncia criminal contra o Autor/Apelante, em 13 de agosto 
de 2018, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, pelos crimes 
previstos  nos  artigos  215,  caput,  (violação  sexual  mediante  fraude), 
combinado  com o art.  226,  II,  ambos  do Código  Penal;  e  art.  171,  caput, 
combinado com o art.  71,  caput,  também do Código Penal[5]  ,  informação 
confirmada através dos autos da Ação Penal (0017103-33.2018.8.16.0013 – 
13ª Vara Criminal  de Curitiba).  Tal  fato,  que evidentemente não significa o 
reconhecimento de culpa, vez que ainda não há julgamento, permite, por outro 
lado, extrair  o reconhecimento de justa causa suficiente para propositura e 
recebimento da denúncia. 

Contudo, é importante mencionar que no procedimento investigatório 
instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, mais de 20 (vinte) 
homens relataram que foram vítimas de condutas semelhantes por parte do 
Apelante.  Este  fato  enfraquece a tese de  que  o Recorrente  estaria  sendo 
vítima de perseguição em função de exercer cargo de direção em entidade 
religiosa, pois demonstra que não se trata de ação orquestrada por uma única 
pessoa, como afirma o Apelante. 

Não  se  olvida,  evidentemente,  que  a  divulgação  das  informações 
referidas na petição inicial pode acarretar danos aos direitos da personalidade 
do  Autor/Apelante,  destacadamente  à  sua  honra  objetiva  e  subjetiva. 
Entretanto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a censura 
não  se  mostra  a  única  maneira  de  evitar  o  prejuízo,  tampouco  a  mais 
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acertada,  podendo  o  interessado  se  valer  dos  direitos  de  resposta  e 
indenização,  sem  cercear  os  direitos  de  manifestação  informação  das 
supostas vítimas e da coletividade. 

Registre-se,  oportunamente,  que  dentre  as  opções  possíveis 
para solução da controvérsia, a determinação para retirada dos vídeos 
do ar, cerceando a liberdade de expressão dos terceiros denunciantes, 
viola a regra relativa à necessidade de compatibilidade dos interesses 
em  conflito,  consagrando  exclusiva  a  proteção  à  honra  de  uma  das 
partes, suprimindo, em contrapartida, o direito de informação do outro 
polo da relação. Por outro lado, a manutenção da disponibilidade dos 
vídeos poderá proporcionar o direito de defesa por parte do denunciado, 
a  retificação  das  informações  cuja  inveracidade  eventualmente  reste 
demonstrada, e mesmo a condenação ao pagamento de indenização por 
parte daqueles que abusarem de sua liberdade de expressão. 

Lembre-se que, na esteira do entendimento recentemente sufragado 
pelo Supremo Tribunal Federal,  a liberdade de expressão desfruta de uma 
posição  preferencial  no  Estado  democrático  brasileiro,  por  ser  uma  pré-
condição  para  o  exercício  esclarecido  dos  demais  direitos  e  liberdades. 
Eventual  uso  abusivo  da  liberdade  de  expressão  deve  ser  reparado, 
preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização 
por eventuais danos morais, materiais ou ambos. 

Registre-se,  também,  que  os  fatos  imputados  ao  Apelante  foram 
amplamente divulgados na imprensa (mov. 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 
136.8), de modo que a medida pretendida de retirar os relatos das supostas 
vítimas  da  rede,  aparentemente  não  teria  o  efeito  prático  de  tutelar  sua 
intimidade. 

No caso dos autos, repita-se, os autores dos vídeos sequer foram 
incluídos na lide para que pudesse ser estabelecido o contraditório e ampla 
defesa  acerca  do  conteúdo  dos  vídeos  que  pretendem  excluir  das  redes 
sociais.  São  réus  somente  os  veículos  de  comunicação.  Aqui,  sobreleva 
considerar também, que a imprensa noticiou amplamente o recebimento de 
ação penal  por  crimes sexuais  em face do apelante,  os  quais  teriam sido 
praticados  em  face  de  menores  em  sessões  mediúnicas  reservadas, 
denominadas de sessões de ectoplasmia. Daí porque, devem ser sopesados 
e ponderados o direito à informação, o direito à intimidade, e também, o direito 
das possíveis vítimas, crianças e adolescentes, cujos interesses e direitos tem 
prioridade  absoluta  na  Constituição  Federal  (art.  227)  e  cuja  proteção  é 
tutelada pelo Estado. 

Não restam dúvidas que o direito à informação com vistas à proteção 
de  crianças e  adolescentes  prevenindo  outros crimes sexuais  em sessões 
mediúnicas, no contexto dos autos, se sobrepõe à alegada violação de direito 
à intimidade pela divulgação dos fatos objeto de ação penal. 

Por  fim,  não  vislumbrada  qualquer  irregularidade  cometida  pelos 
Apelados, o pedido recursal para condená-los ao pagamento de indenização 
por danos morais igualmente deve ter seu provimento negado. “

Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena 
liberdade  de  manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a  expressão,  a 
informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-
os  em seu duplo  aspecto,  como ensinado por  PINTO FERREIRA,  tanto  o 
“positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto 
negativo,  referente  à  proibição  de  censura”  (Comentários  à  Constituição 
brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 

A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto 
positivo”)  não  significa  a  impossibilidade  posterior  de  análise  e 
responsabilização  por  eventuais  informações  injuriosas,  difamantes, 
mentirosas  e  em  relação  a  eventuais  danos  materiais  e  morais,  pois  os 
direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a 
proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um 
espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 

Eventuais  abusos  porventura  ocorridos  no  exercício  indevido  da 
manifestação  do  pensamento  são  passíveis  de  exame  e  apreciação  pelo 
Poder Judiciário, com a cessação das ofensas e direito de resposta. 

A vedação  à censura  prévia  não  constitui  cláusula  de  isenção  de 
eventual  responsabilidade  do  recorrido  por  novas  publicações  injuriosas  e 
difamatórias,  que,  contudo,  deverão  ser  analisadas  sempre  a  posteriori, 
jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação. 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento 
Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  CONHEÇO  DO  AGRAVO  PARA, 
DESDE  LOGO,  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, 
para julgar procedente o pedido inicial.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Publique-se.
Brasília, 10 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.955 (743)
ORIGEM : 52438266020204039999 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

RECDO.(A/S) : CLAUDIONOR FRANCISCO CASTAO
ADV.(A/S) : MARIANE FAVARO MACEDO (245229/SP)

DECISÃO: Trata-se de agravo  cujo  objeto  é  a  decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face do acórdão da  8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 5):

“PREVIDENCIÁRIO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  AGRAVO. 
FIXAÇÃO  DE  TERMO  FINAL  DO  BENEFÍCIO.  MANUTENÇÃO  DO 
JULGADO AGRAVADO.  1.  O  caso  dos  autos  não  é  de  retratação.  2.  Foi  
expressamente  fundamentado  na  decisão  impugnada,  que  não  há  que  se 
fixar um termo final para a concessão do benefício. Isso porque o benefício  
deverá ser concedido até a constatação da ausência de incapacidade ou sua 
conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, torna-se imprescindível 
a realização de perícia médica, ainda que administrativa. Assim, fica o INSS 
obrigado a conceder o benefício de auxílio-doença até que seja constatada a 
melhora  do  autor  ou,  em  caso  de  piora,  até  a  data  da  conversão  em 
aposentadoria por invalidez.. 3. Agravo interno do INSS improvido.”

Os embargos de declaração  opostos  foram parcialmente  providos, 
mas sem alterar o resultado do julgamento  (eDOC 667).

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
“a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º,  caput,  e 
incisos LIV e LV; 93; 97; 194, II;  e 201,  caput e inciso I,   da Constituição 
Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  que  “não  foi  apreciada  pelo 
Tribunal  Regional  a  tese  levantada  pelo  embargante  acerca  da  
constitucionalidade e incidência do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei 8.213/91, que 
estabelece  que  a  data  de  cessação  do  auxílio-doença  concedido  
judicialmente como aquela fixada na decisão de concessão do benefício, ou  
em 120 dias, no silêncio desta, sob pena de violação aos arts. 2º, 5º, caput,  
97, 194, II e 201, caput e I, todos da Constituição Federal.”(eDOC 76, p. 6).

Aduz-se, que: 
“fizerem  jus  a  essa  espécie  previdenciária.  O  fato  de  ter  sido  

concedido  por  força  de  decisão  judicial  não  transmuda  sua  natureza 
temporária, da mesma forma que não modifica os seus requisitos e os seus 
destinatários, nem tampouco altera as regras de manutenção do benefício. 
Portanto, no processo de manutenção de benefícios por incapacidade, deve-
se  garantir  a  igualdade  de  tratamento  entre  os segurados  da  Previdência  
Social, independente da origem do benefício, se judicial ou administrativa, em 
observância ao disposto no art. 5º, caput e I, da CRFB/1988.” (eDOC 76, p. 7) 

Defende-se, ainda, que: 
“o INSS, em princípio, está autorizado a cessar o benefício, sob pena  

de violação aos dispositivos legais e constitucionais expressos, quais sejam, 
os artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, artigo 71, da 
Lei 8212/91 e artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I,  
todos da Constituição Federal,  razão pela qual  requer o enfrentamento da  
matéria e respectivos dispositivos normativos na decisão.” (eDOC 76, p. 12) 

A  Vice-Presidência  do  TRF  da  3ª  região  inadmitiu  o  recurso 
extraordinário ao entendimento de que  “No tocante à alegada violação aos  
preceitos  constitucionais,  está  assentado  o  entendimento  de  que  a 
verificação,  no  caso  concreto,  da  ocorrência  de  afronta  a  dispositivos  
constitucionais,  se  dependente  da  análise  prévia  da  legislação  
infraconstitucional,  configura  ofensa  constitucional  reflexa  ou  indireta,  a 
desautorizar o apelo extraordinário” e   por entender  que incide à espécie o 
óbice da súmula 279 do STF (eDOC 80, pp. 4/5).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consabido  que  a  admissibilidade  dos  recursos  extraordinários  é 

aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad 
quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial 
e  extraordinário.  Registre-se,  contudo,  que  o  agravo,  enquanto  recurso, 
também está sujeito à decisão de admissibilidade.

Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer 
tem preenchidos os pressupostos processuais.

De  plano,  constata-se  que  a  negativa  de  seguimento  do  apelo 
extremo se baseou na constatação de que eventual  ofensa à Constituição 
Federal,  se houvesse, seria meramente reflexa, e na incidência da súmula 
279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica a 
súmula 279, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão 
recorrida.  

O  recurso,  portanto,  não  ataca  os  fundamentos  da  decisão  que 
inadmitiu  o  recurso  extraordinário.  Sendo  assim,  torna-se  inviável  seu 
conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.

Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, 
do RISTF.

Sem honorários, por se tratar de ação civil  pública ( art. 18 da Lei 
7.347/1985. 

Publique-se. 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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FEDERAL DA 1ª REGIAO
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
RECTE.(S) : CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADV.(A/S) : TURIBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS (15102/DF, 

38570/GO, 148123/MG, 17679-A/MS, 69785/PR, 183523/
RJ, 93658A/RS, 214770/SP)

RECDO.(A/S) : A.L.P.
ADV.(A/S) : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO (04107/DF)

DECISÃO
Verifico  haver  atuado  no julgamento da apelação  do qual  tirado  o 

presente recurso extraordinário com agravo (peça 10 dos autos eletrônicos), 
daí restando configurada a hipótese de impedimento prevista no inciso II do 
art. 144 do Regimento Interno.

Intime-se. Publique-se.
Brasília, 23 de novembro de 2021.

Ministro NUNES MARQUES
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.280 (745)
ORIGEM : 01791314320068090051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : NEYDE APARECIDA DA SILVA
ADV.(A/S) : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS (31036/DF, 

18111/GO, 104182/PR)
RECTE.(S) : PAULO CESAR FORNAZIER
ADV.(A/S) : ISABELA GOMES SCHMALTZ (31917/GO)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“DUPLO  APELO  CÍVEL  EM  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUJEIÇÃO 
AO REEXAME  NECESSÁRIO.  LEGITIMIDADE PASSIVA.  COMPETÊNCIA. 
TERMO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA.  CONTRATA  ÇÃ  O  DE 
SERVIDORES  COMO  COMISSIONADOS  SEM  PRÉVIO  CONCURSO 
PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. OFENSA 
AO  ART.  11  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DOLO 
GENÉRICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. 

I  -  Trata-se  de  ação  de  improbidade  administrativa  motivada  pela 
contratação de servidores para cargos em comissão sem concurso público, 
prática enquadrada pelo autor tanto como ato que causou prejuízo ao erário, 
como ato que atentou contra os princípios da administração pública. 

II - De acordo com o STJ, a sentença que concluir pela carência ou 
improcedência da ação de improbidade administrativa fica sujeita ao reexame 
necessário, por força da aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da 
Lei da Ação Popular. No caso, muito embora o juízo tenha afastado lesão ao 
erário  público,  tal  questão  será  analisada  por  esta  corte  em  atenção  ao 
princípio do duplo grau de jurisdição. 

III - A natureza jurídica da COMURG como sociedade de economia 
mista, por si só, não autoriza a ilação de que a sua diretoria responderia por 
seus  atos  de  gestão.  Além  disso,  os  documentos  que  instruem  a  inicial 
demonstram as múltiplas  nomeações  de  servidores sem concurso  público, 
realizadas pelos requeridos/recorrentes, o que é bastante para justificar sua 
inclusão como demandados na ação em comento. 

IV - A melhor interpretação a ser conferida ao art. 17, § 1°, da Lei n° 
8.429/92,  é  no sentido de que a realização de TAC em sede de ação de 
improbidade administrativa não inviabiliza a propositura de ação em busca da 
aplicação das sanções previstas no art. 12 dessa mesma normativa. 

V - Não sendo as partes comunicadas do propósito do magistrado de 
julgar antecipadamente a lide, o cerceamento do direito de defesa, decorrente 
da insuficiência  do conjunto probatório,  pode ser  questionado em sede de 
apelação, eis que não configurada a preclusão. 

VI  -  Na  medida  em  que  a  sentença  limitou-se  a  condenar  os 
recorrentes nas sanções do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tipo 
para o qual mostra-se suficiente o dolo genérico, resta afastada a tese de 
cerceamento do direito de defesa, já que os documentos que acompanharam 
a inicial demonstram as inúmeras contratações sem concurso público. 

VII - A má-fé dos requeridos/apelantes é manifesta, decorrendo tanto 
da  quantidade  de  comissionados  na  empresa  (3.859),  que  absurdamente 
superam os efetivos (3.621), como da incompatibilidade entre o cargo por eles 
(recorrentes)  ocupado  e  a  alegação  de  desconhecimento  da  vedação  à 
contratação sem concurso público, norma básica da administração pública, ou 
mesmo de que estariam apenas cumprindo ordens do prefeito do município e 
do secretário de governo. 

VIII  -  No  caso,  inexistindo prova  de não prestação  do serviço  por 
parte dos contratados sem concurso público, durante a gestão dos apelantes, 
afasta-se eventual prejuízo ao erário. Precedentes do STJ. 

IX  -  Diante  da  previsão  contida  no  art.  18  da  Lei  n°  7.347/1985, 
incabível  é  a  condenação  da  parte  vencida  em  ação  civil  pública  ao 
pagamento  das  custas,  despesas  processuais  e  honorários,  o  que  torna 
necessária  a  correção  do  ato  sentenciai  de  ofício.  REMESSA OFICIAL E 
APELOS  CONHECIDOS  E  DESPROVIDOS”  (pág.  16  do  documento 
eletrônico 318). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em 
parte, mas sem alteração do resultado (pág. 6 do documento eletrônico 320). 

No RE interposto por Neyde Aparecida da Silva, fundamentado no art. 
102, III,  a, da Constituição Federal, alegou-se, sem suma, violação dos arts. 
5°, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, da mesma Carta. 

No RE interposto por Paulo Cézar Fornazier, fundamentado no art. 
102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, 
XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
Preliminarmente,  observo que os arts.  1°,  II  e  III,  § 4°,  II  e 5°,  II, 

XXXV, LIII, da Constituição Federal não foram devidamente prequestionados. 
Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível 
o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido 
apreciada no acórdão  recorrido.  Ademais,  a  tardia  alegação de ofensa  ao 
texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre 
o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria 
do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  CIVIL.  COBRANÇA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  DEMANDA 
CONTRATADA.  TARIFAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO.  ALEGAÇÃO 
TARDIA. INVIABILIDADE. 

1.  O prequestionamento da  questão constitucional  é  requisito 
indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do 
STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.

2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em 
sede  de  embargos  de  declaração,  não  supre  o  requisito  do 
prequestionamento.  Precedentes:  ARE  693.333-AgR,  Rel.  Min.  Cármen 
Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.

3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 
do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de 
energia  elétrica.  Tarifação  por  fator  de  demanda  de  potência  (demanda 
contratada). Improcedência’.

4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).
Com  o  mesmo  entendimento,  cito  precedente  da  Segunda  Turma 

desta Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO.  PREQUESTIONAMENTO  TARDIO.  SÚMULA  282/STF. 
DESPROMOÇÃO  DE  MILITAR.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  279/STF.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.

I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, 
é  inadmissível  o  recurso  extraordinário  se  a  questão  constitucional 
suscitada  não  tiver  sido  apreciada  no  acórdão  recorrido.  Ademais,  a 
tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em 
embargos de declaração, não supre o prequestionamento.

II  -  Conforme  a  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/
MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).

Esta  Corte  firmou  orientação  no  sentido  de  ser  inadmissível,  em 
regra,  a  interposição  de  recurso  extraordinário  para  discutir  matéria 
relacionada  aos  limites  da  coisa  julgada  e  à  ofensa  aos  princípios 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e 
da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de 
exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de 
ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no 
julgamento  do  ARE  748.371-RG/MT  (Tema  660),  de  relatoria  do  Ministro 
Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os 
seguintes fundamentos:

“Alegação  de  cerceamento  do  direito  de  defesa.  Tema  relativo  à 
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites 
da  coisa  julgada  e  do  devido  processo  legal.  Julgamento  da  causa 
dependente  de  prévia  análise  da  adequada  aplicação  das  normas 
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”

Em relação ao indeferimento da produção de provas, a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a 
interposição  de  recurso  extraordinário  para  discutir  matéria  relacionada  à 
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos 
casos  de  indeferimento  de  pedido  de  produção  de  provas  requeridos  no 
âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao 
texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 
639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa 
segue transcrita:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário.  Inadmissibilidade 
deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e 
ampla  defesa.  Tema  infraconstitucional.  Precedentes.  Ausência  de 
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repercussão  geral.  Recurso  extraordinário  não  conhecido.  Não  apresenta 
repercussão  geral  recurso  extraordinário  que,  tendo  por  objeto  a 
obrigatoriedade  de  observância  dos princípios  do contraditório  e  da  ampla 
defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em 
processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.

Ressalto, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 
791.292-QO-RG/PE  (Tema  339),  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes, 
reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte 
no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a 
decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador 
indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 
Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso 
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos 
XXXV e  LX do  art.  5º  e  ao  inciso  IX do  art.  93  da  Constituição  Federal. 
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou 
decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem  determinar, 
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem 
que  sejam  corretos  os  fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem 
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal,  negar  provimento  ao  recurso  e  autorizar  a  adoção  dos 
procedimentos relacionados à repercussão geral”.

Por  fim,  registro  que,  para  divergir  do  acórdão  recorrido,  seria 
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado 
pela  Súmula  279/STF.  Outrossim,  a  apreciação  do  recurso  extraordinário 
demandaria  a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao 
caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o 
que  inviabiliza  o  recurso.  Com  esse  entendimento,  destaco  os  seguintes 
julgados desta Corte: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. 
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  COMPROVAÇÃO. 
RECONHECIMENTO.  GRADAÇÃO  DAS  PENAS.  PROPORCIONALIDADE. 
PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  AUSÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  FUNDAMENTOS  INFRACONSTITUCIONAIS 
AUTÔNOMOS  E  SUFICIENTES.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283/STF. 
CONTROVÉRSIA  QUE  DEMANDA  A  ANÁLISE  DE  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL 
PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER 
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  já  assentou  a  ausência  de 
repercussão  geral  da  questão  discutida  (ARE  639.228-RG,  Rel.  Min. 
Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de 
provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional. 

2.  O  Tribunal  de  origem  adotou  fundamentos  infraconstitucionais 
autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes 
ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça 
(Súmula 283/STF). 

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão 
constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia 
sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-
RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 

4.  A  solução  da  controvérsia  demanda  a  análise  de  matéria 
infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório 
constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso 
extraordinário. 

5.  Inaplicável  o  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  uma  vez  que  não  é 
cabível  condenação  em  honorários  advocatícios  (arts.  17  e  18,  Lei  nº 
7.347/1985). 

6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079 AgR/MG, Primeira 
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA 
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO.”  (ARE 1.238.983 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. 
Min. Cármen Lúcia) 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.571 (746)
ORIGEM : 10054088220208260024 - TJSP - COLÉGIO RECURSAL 

- 37ª CJ - ANDRADINA
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : HELENA PIANTA ZORNIO

ADV.(A/S) : ANGELICA MUNHOS DO ROZARIO SILVA (326384/SP)
RECDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“RECURSO INOMINADO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR 
MORTE  –  PRETENSÃO  DE  RECEBIMENTO  DE  VALOR  INTEGRAL  DE 
APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ÓBITO POSTERIOR O ADVENTO 
DA EC 103/2019 – ART. 37, § 15 E SÚMULA 340 DO STJ – LEI VIGENTE NA 
DATA  DO  FALECIMENTO  –  SENTENÇA  MANTIDA  –  RECURSO  NÃO 
PROVIDO”. (Documento eletrônico 5). 

Os  embargos  de  declaração  que  se  seguiram  foram  desprovidos 
(documento eletrônico 7). 

No RE,  fundamentado  no art.  102,  III,  a,  da Constituição Federal, 
alegou-se, em suma, violação do art. 37, § 15, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
“Com bem observado pelo juízo prolator,  a  morte  do instituidor da 

pensão teve data em 31/8/2020, quando já estava vigente a nova redação do 
art.  37,  §  15,  da  Constituição  Federal,  decorrente  da  EC  n°  103,  de 
13/11/2019,  disposição  que  passou  a  vedar  a  concessão  de 
complementações de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por 
morte a seus dependentes. 

Por seu turno, a recorrente não possui direito adquirido à concessão 
de complementação da pensão porque se aplica a lei que vigora na data do 
óbito do esposo, instituidor, para regular o referido benefício previdenciário. 

Nesse  sentido,  a  Súmula   n°  340  do  STJ  assim  enuncia:  ´A lei 
aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na 
data do óbito do segurado´” (pág. 3 do documento eletrônico 5). 

Inicialmente,  observo que houve negativa de seguimento ao apelo 
extremo com apoio na deficiência na fundamentação da repercussão geral e 
na  aplicação  da  Súmula  279/STF.  Nas  razões  de  agravo,  no  entanto,  o 
agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada pertinentes à 
incidência da Súmula 279/STF, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF. 

De  fato,  incumbe  ao  agravante  o  dever  de  impugnar,  de  forma 
específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa 
de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração 
da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as 
Turmas desta Corte: 

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da 
decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 

1.  Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão 
agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 

2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei). 

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 

1.  Ausência  de  impugnação  dos  fundamentos  da  decisão  de 
inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo 
Tribunal Federal. 

2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade 
da análise do recurso extraordinário. 

3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente 
de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no 
cálculo prescricional. Precedentes. 

4.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega  provimento”  (ARE 760.280-
AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 

Ainda que superado este óbice,  esclareço que a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal  é consolidada no sentido de que o benefício de 
pensão por morte é regido pela legislação vigente na data de falecimento do 
instituidor. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“EMENTA  :  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR 
MORTE.  REGÊNCIA.  LEGISLAÇÃO  VIGENTE  À  DATA  DO  ÓBITO  DO 
INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE 
DE  IDADE.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  NECESSIDADE  DE 
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 280/STF. 

1.  A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data 
do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. 
Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 

2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua 
prorrogação em face do limite  de idade,  demanda a análise da legislação 
infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, 
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013. 

3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da 
necessidade  de  análise  de  malferimento  de  dispositivo  infraconstitucional 
local,  torna  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  a  teor  do  Enunciado  da 
Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal,  verbis: ´Por ofensa a direito local 
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não cabe recurso extraordinário´.
4.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:  ´ADMINISTRATIVO  E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM 
SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 – 
MANUTENÇÃO  DA PRORROGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO 
ATÉ 25 ANOS – TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 STJ – RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.´ 

5.  Agravo  regimental  DESPROVIDO”.  (ARE 833.446  AgR/DF,  Rel. 
Min. Luiz Fux, grifei)

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Pensão  por  morte.  Norma  vigente  à  data  do  óbito.  Aplicabilidade. 
Advento  da  Lei  nº  8.112/90,  que  transformou  vínculos  celetistas  em 
estatutários.  Falecimento  antes  da  edição  da  Lei  nº  8.112/90.  Pensão 
concedida  sob  regime  celetista.  Conversão  para  regime  estatutário. 
Impossibilidade. Precedentes. 

1.  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  de  que  se  aplica  ao 
benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que 
ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da 
pensão. 

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência 
desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da 
Constituição  Federal  (redação  originária)  não  se  aplicam  ao  servidor 
submetido ao regime da Consolidação das Leis  do Trabalho,  segurado da 
Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da 
Lei nº 8.112/90. 

3. Agravo regimental não provido”. (ARE 774.760 AgR/DF, Rel. Min. 
Dias Toffoli, grifei)

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.652 (747)
ORIGEM : 08222908620178140301 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARÁ
PROCED. : PARÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE BELEM
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
RECDO.(A/S) : NADIEGE DO SOCORRO JARDIM DA SILVA
ADV.(A/S) : OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA (007337/PA)

DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 

“EMENTA:  APELAÇÃO.  REEXAME NECESSÁRIO.  MANDADO DE 
SEGURANÇA.  AFASTAMENTO  DE  SERVIDORA  APÓS  O  91º  DIA 
SUBSEQUENTE  AO  SEU  PEDIDO  DE  APOSENTADORIA.  DIREITO 
LÍQUIDO  E  CERTO  RECONHECIDO  NA  SENTENÇA.  APELAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO 
DE  INICIATIVA  ALEGADO.  PRINCÍPIO  DA  DURAÇÃO  RAZOÁVEL  DO 
PROCESSO  QUE  TAMBÉM  SE  APLICA  AOS  PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  DESPROVIDA. 
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, 
III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 37, caput e 
XIV; e 61, § 1º,  II,  c,  da Constituição da República. Nas razões recursais, 
sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 6-7): 

“A  r.  sentença  determinou  o  afastamento  da  recorrida  após  o 
nonagésimo primeiro dia após o pedido de aposentadoria, sem prejuízo da 
remuneração. 

Foi  entendido  que  deveria  prevalecer  a  disposição  contida  na  Lei 
Orgânica. 

Assim, o entendimento é de que após requerer a aposentadoria teria  
o  servidor  direito  a  não  comparecer  no  trabalho  a  partir  do  nonagésimo-
primeiro, considerando os termos da Lei Orgânica Municipal e sem prejuízo  
de sua remuneração. O pedido estaria em tese amparado no art. 18 da Lei  
Orgânica do Município. 

No  entanto  não  se  pode  dar  aplicação  ao  dispositivo  legal,  pois 
somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal,  
pode  dispor  a  respeito  de  aposentadoria,  o  que  inocorre  no  caso  de  lei  
orgânica, em razão de expressa  determinação contida no art. 61, § 1º, II, “C”,  
da Constituição Federal.”

Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 12, p. 12):
“(...)  não  há  qualquer  base  constitucional  para  que  um  servidor  

público, antes da concessão de sua aposentadoria voluntária, receba salário  
sem trabalhar.”

A Vice-Presidência  do TJ/PA inadmitiu  o  recurso extraordinário  em 
virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 14, p. 1-2).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 3-5):
“Como relatado,  a  controvérsia  cinge-se  em saber  se  a  servidora 

Apelada  tem  direito  líquido  e  certo  de  ser  afastada  de  seu  cargo  após 
decorridos  mais  de  90  (noventa)  dias  subsequentes  ao  protocolo  do  seu  
pedido de aposentadoria caso não seja cientificada do indeferimento.

A Lei  Orgânica  do  Município  de  Belém é  clara  em sua  previsão,  
conforme se extrai:

Art.  18.  O  Município  assegura  aos  servidores  públicos,  além  de 
outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:  
(REDAÇÃO ORIGINAL)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro  
dia  subsequente  ao  do  protocolo  do  requerimento  de  aposentadoria,  sem  
prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do  
indeferimento, na forma da lei;

(...)
A Constituição Estadual também prevê no mesmo sentido:
(…)
Quanto ao direito da Apelada, como bem ressaltou o Representante  

do  Ministério  Público,  a  Constituição  Federal  prevê  em seu  ordenamento  
jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim 
de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país:

(…)
Ora,  não  é razoável  que a  servidora,  já  tendo cumprido todos os 

requisitos  para  aposentadoria  fique  à  mercê  da  Administração  Pública  
indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora 
na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.” 

Como  se  depreende  dos  fundamentos  que  constam  no  acórdão 
recorrido,  eventual  divergência  em  relação  ao  entendimento  adotado  pelo 
juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e 
o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de 
Belém), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a 
vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO ANULATÓRIA.  MULTA IMPOSTA POR 
PROCON.  INÉRCIA  DO  ENTE  ESTATAL.  DURAÇÃO  RAZOÁVEL  DO 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  OFENSA  REFLEXA.  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL.  FATOS  E  PROVAS.  REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DO  ENUNCIADO  279  DA SÚMULA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O 
recurso  extraordinário  é  instrumento  de  impugnação  de  decisão  judicial  
inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório  
engendrado  nos  autos,  bem  como  para  a  análise  de  matéria  
infraconstitucional.  Precedentes:  ARE  844.039-AgR,  Segunda  Turma,  Rel.  
Min.  Dias Toffoli,  DJe de 24/08/2015;  ARE 1.271.280-AgR, Tribunal  Pleno, 
DJe de  25/09/2020;  e  ARE 1.238.534-AgR, Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Dias  
Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de  
multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º,  
do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados  
ao  máximo legal  em desfavor  da  parte  recorrente,  caso  as  instâncias  de  
origem  os  tenham  fixado,  nos  termos  do  artigo  85,  §  11,  do  Código  de 
Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão 
de  justiça  gratuita.”  (RE  1.342.897-AgR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux  (Presidente), 
Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  2. 
Alegação  de  ofensa  direta  ao  texto  constitucional.  Não  caracterização.  3.  
Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional  
pertinente. 4.  Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5.  
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  nos termos do art. 
932, IV, a, do Código de Processo Civil. 

Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista 
tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 
da Lei 12.016/2009).

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.167 (748)
ORIGEM : 00110962020208272706 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO TOCANTINS
PROCED. : TOCANTINS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DO TOCANTINS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
ADV.(A/S) : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA (14179/AM, 

22205/O/MT, 8285-A/TO)
RECDO.(A/S) : LOURENCO DE SOUSA LIMA
ADV.(A/S) : ANDERSON MENDES DE SOUZA (4974/TO)
ADV.(A/S) : MAIGSOM ALVES FERNANDES (5421/TO)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
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seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  SERVIDOR 
INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR – REVISÃO GERAL – PERCENTUAL 
DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE 
COM  AS  TABELAS  CONTIDAS  NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº  33/2015  - 
ABSORÇÃO  DA  REVISÃO  CONCEDIDA  POR  REAJUSTES  ANUAIS 
POSTERIORES – AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE 
SENTIDO  –  DEVER  DE  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS  ESTIPULADAS 
PELO PRÓPRIO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA. 

1  -  Consta  nos autos que  o acordo  firmado pelo  Estado previu  a 
implementação do percentual da revisão dos militares, no mês de junho de 
2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na 
folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número 
de  parcelas  da  reposição  principal  pelo  governo  do  Estado  para  16 
(dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês 
de julho, o que de toda forma não ocorreu. 

2 - Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a 
revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, 
decorrente  de  eventual  reestruturação  na  carreira  do  servidor,  seria 
necessário  que a nova lei  que rege  a remuneração dos militares previsse 
expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora 
apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, 
sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em 
apreço,  pois  eles  tratam  de  situações  em  que  se  questionou  a 
constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se,  expressamente,  a 
referida  absorção  do  percentual  de  uma  revisão  geral,  em  razão  de  uma 
reestruturação  ocorrida  na  carreira  do  servidor,  situações  essas  que  se 
distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no 
cumprimento  de  um  acordo  firmado  pelo  Estado  com  a  categoria  de 
servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido 
em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado 
em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o 
passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015. 

3 – Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal 
não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por  acordo e, 
posteriormente, consignada em lei. 

4 - Ausente prescrição, eis que no caso em testilha se aplica o prazo 
quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32. 

5  -  Apelação  conhecida  e  NÃO  PROVIDA”.  (págs.  4  e  5  do 
documento eletrônico 95). 

No  RE,  fundamentado no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição  Federal, 
alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 34, caput e 142, § 3°, da mesma 
Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
A matéria não é nova no âmbito desta Corte, que por diversas vezes 

reiterou o posicionamento de que o apelante deve cumprir com pagamento 
dos valores não adimplidos, relativos à data-base regida pela Lei Estadual n° 
2.426, de 11 de janeiro de 2016. Confira-se: 

[..]
Ademais, em outras insurgências recursais afetas à mesma matéria o 

apelante já admitiu o descumprimento do previsto na Lei nº 2.426/2011, ao 
sustentar que ´...embora não se negue o descumprimento do previsto na Lei 
2.426/2011, bem como na Medida Provisória nº 33/2015 tal inexecução está 
pautada  no  cumprimento  dos  ditames  estabelecidos  na  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em especial na parte em que trata 
do  limite  prudencial  de  gastos  com  pessoal,  além  de  também  considerar 
questões relacionadas a grave crise financeira que o Estado vem enfrentando 
e  todas  as  suas  consequências  sociais.´,  fundamento  esse  também  já 
desacolhido  por  este  Tribunal  em  vários  julgamentos  (proc. 
00004629120188272719). 

Tem-se,  portanto  que  o  Estado  reconheceu  ser  devida  a  citada 
revisão estabelecida na nº 2.426/2011, levada a efeito e implementada aos 
militares estaduais por meio da Medida Provisória de nº 33/2015 (publicada no 
DOE nº 4.392 – anexo). Confira-se: 

Art.  1º  É  concedida  revisão  geral  anual  da  remuneração  dos 
servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins e Militares ativos, inativos 
e pensionistas,  relativa à data-base de outubro de 2010,  no percentual  de 
4,68%, sobre os valores dos vencimentos básicos e subsídios constantes das 
tabelas vigentes. 

O  quadro  fático  delineado  nos  autos  não  demanda  maiores 
digressões,  na medida em que  consta que  o acordo inicialmente  previa  a 
implementação do percentual da revisão no mês de junho de 2015 e que o 
pagamento  do  retroativo  seria  realizado  em  12  (doze)  vezes  na  folha  de 
pagamento  dos  servidores,  sendo  posteriormente  alterado  o  número  de 
parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e 
o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que 
de toda forma não ocorreu” (págs. 8, 9 e 10 do documento eletrônico 95). 

Observo portanto que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a 
procedência  dos  argumentos  consignados  no  recurso  extraordinário,  seria 
necessário  o  reexame do  conjunto  fático-probatório  dos  autos  — o  que  é 
vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis 

ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o 
que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 
Corte: 

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  REVISÃO  GERAL.  DATA-BASE.  PAGAMENTO  DE  VALORES 
RETROATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL  E  DE  REEXAME  DO  CONJUNTO 
FÁTICOPROBATÓRIO.  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.329.518 AgR/TO, 
Rel. Min. Cármen Lúcia)

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  –  ALEGADA 
VIOLAÇÃO  A  PRECEITOS  CONSTITUCIONAIS  –  DIREITO  LOCAL  – 
SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE 
– SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – 
NÃO  DECRETAÇÃO,  NO  CASO,  POR  TRATAR-SE  DE  RECURSO 
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507 AgR/MG), Rel. Min. Celso 
de Mello.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO 
GERAL  ANUAL.  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  PARCELAMENTO  DAS 
DATASBASES.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS  E  DE  LEGISLAÇÃO 
LOCAL.  SÚMULAS  279  e  280  DO  STF.  TEMA 19  DA REPERCUSSÃO 
GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. 

1.  Eventual  divergência em relação ao entendimento adotado pelo 
Tribunal  de  origem,  quanto  às  diferenças  salariais  decorrentes  do 
parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise 
da  legislação  local  pertinente  (Leis  Estaduais  17.597/2012,  18.172/2013  e 
18.417/2014),  bem como o reexame dos  fatos  e  provas,  o  que  impede o 
trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 

2. O caso em análise não se amolda ao Tema 19 por ausência de 
identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: 
RE 565.089-RG. 

3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto 
o  Tribunal  de  origem,  ao  analisar  o  caso  concreto,  não  declarou 
inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la 
inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 

4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  Verba  honorária 
majorada em ¼ (um quarto),  nos termos do artigo 85,  §11,  do Código de 
Processo Civil, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo 
dispositivo legal” (ARE  1.185.626 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin).

Por oportuno, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.354.166/TO, 
Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.329.518/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 
1.334.618, Rel. Min. Luiz Fux. 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.229 (749)
ORIGEM : 00138900920164036181 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : N.C.R.
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO (124445/

SP)
ADV.(A/S) : HELIO PEIXOTO JUNIOR (374677/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  VIOLAÇÃO  SEXUAL 
MEDIANTE  FRAUDE.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  ART.  5º,  XL,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  LEGALIDADE.  TIPO  PENAL. 
DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA 
MOLDURA  FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA  INSTÂNCIA 
EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA 
NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO.

Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, 

exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, 
sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua 
admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XL, da Lei Maior.

É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da  detida  análise  dos  fundamentos  da  decisão  denegatória  de 

seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir 
adotadas  pelo  Tribunal  de  origem,  por  ocasião  do  julgamento  do  recurso 
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veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
Colho,  na  fração  de  interesse,  ementa  do  acórdão  proferido  pela 

Corte de origem (destaquei): 
“PENAL E  PROCESSO  PENAL.  VIOLAÇÃO  SEXUAL MEDIANTE 

FRAUDE.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DE  SEGREDO  DE  JUSTIÇA. 
DESNECESSIDADE  DE  DESENTRANHAMENTO  DOS  DEPOIMENTOS 
PRESTADOS POR SUPOSTAS OUTRAS VÍTIMAS. SUBSUNÇÃO AO TIPO 
PREVISTO  NO  ART.  215  DO  CÓDIGO  PENAL.  INAPLICABILIDADE  DO 
PRECEITO  SECUNDÁRIO  DO  ART.  215-A  (IMPORTUNAÇÃO  SEXUAL), 
INCLUÍDO PELA LEI N.° 13.718/2018. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO 
DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  DA PENA-BASE  AO  PATAMAR 
MÍNIMO.  MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO.  POSSIBILIDADE 
DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

1- Não se há de falar em violação de segredo de justiça por parte o 
Ministério  Público  Federal,  já  que  sequer  há  nos  autos  indício  de  que  os 
dados do processo divulgados pelo Parquet tenham sido determinantes para 
que  jornalistas  do  site  ESPN  identificassem  o  acusado  ou  divulgassem  o 
nome dele na mídia.  Conforme esclareceu o  Parquet,  em momento algum 
foram divulgados os nomes da vítima e do acusado nem quaisquer elementos 
sensíveis que permitissem identificá-los, tendo sido divulgada pela assessoria 
de  imprensa  do  MPF,  tão  somente,  uma  nota  a  respeito  da  tese  jurídica 
exposta nestes autos, a fim de contribuir com o debate sobre a tipificação de 
diversos casos de agressões sexuais no ambiente de transporte público. Com 
efeito,  foram  várias  as  pessoas  envolvidas  com  os  fatos  e/ou  que  deles 
tiveram  conhecimento,  sendo  plausível  que  os  jornalistas  do  site  ESPN 
tenham tido acesso ao nome do acusado não graças à nota publicada pelo 
MPF ou a uma suposta quebra de segredo de justiça, mas sim por meio de 
outra  fonte  (desconhecida  e  cujo  sigilo,  inclusive,  é  constitucionalmente 
protegido).  Portanto,  não  havendo  elementos  concretos  que  justifiquem 
atribuir ao MPF qualquer responsabilidade por violação de sigilo judicial nem 
pela divulgação do nome do acusado na mídia, não se vislumbram, ao menos 
por ora, providências a serem adotadas. 

2- É certo que o feito tramitava sob sigilo absoluto (segredo de justiça 
- nível 03) quando o réu teve seu nome divulgado na mídia, assim como é 
certo  que  a  divulgação  do  nome  do  acusado  pela  imprensa  ensejou  o 
surgimento de novos depoimentos contra ele (um primeiro pouco antes da 
prolação  da  r.  sentença  e  outros  dois  acostados  aos  autos  quando  da 
interposição de Apelação pelo MPF). Todavia, não há indícios suficientes de 
que o segredo de justiça tenha sido efetivamente violado, de modo que seria 
descabido considerar que os aludidos depoimentos (reduzidos a termo pelo 
Parquet se tratam de provas ilícitas, já que nada nos autos indica terem sido 
obtidos por meio de violação de normas constitucionais ou legais (inteligência 
do art. 157 do CPP). 

3- O art. 231 do CPP confere às partes a possibilidade de apresentar 
documentos cm qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal, desde 
que garantidas as condições para o exercício  do contraditório  e  da ampla 
defesa. Considerando que,  in casu, os postulados constitucionais da ampla 
defesa e do contraditório foram devidamente observados, já que o réu pôde 
insurgir-se  contra  os  depoimentos  tanto  quando  interpôs  Apelação  quanto 
quando  apresentou  contrarrazões  ao  apelo  do  MPF,  conclui-se  pela 
desnecessidade  de  desentranhamento  dessas  provas,  as  quais,  inclusive, 
sequer foram indispensáveis ou determinantes para a condenação, mas que, 
de  qualquer  sorte,  são  de  suma  importância  para,  eventualmente, 
demonstrarem a alegada periculosidade do agente e/ou fundado receio de 
reiteração da prática criminosa, bem corno para reforçarem o convencimento 
acerca da autoria delitiva e da presença do dolo no presente caso. 

4- O réu foi acusado da prática do crime previsto no art. 215, caput, 
do CP (violação sexual mediante fraude), em relação ao qual se destacam os 
seguintes  elementos:  a)  a  conduta  de  ter  conjunção carnal;  b)  ou praticar 
outro ato libidinoso com alguém; c) mediante fraude; d) ou outro meio que 
impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. 

5- Na análise de casos semelhantes ao presente, não se deve perder 
de  vista  a  previsão  que  estava  contida  no  artigo  61  do  Decreto-Lei  n.° 
3.688/1941 (atualmente revogado pela Lei n.° 13.718/2018), que tratava da 
contravenção penal relacionada à conduta de importunar alguém, em lugar 
público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, para a qual era 
cominada, tão somente, pena de multa. Atente-se que ‘importunar’ nada mais 
é do que molestar, transtornar, causar constrangimento à vítima, ofendendo 
seu pudor, vale dizer, seu sentimento de vergonha ou timidez, atingindo sua 
dignidade,  de  modo que  eram exemplos  dessa  contravenção  as  cantadas 
grosseiras ou outros atos ofensivos em que não houvesse contato direto entre 
autor e vítima. Repita-se, nos casos em que se identifica efetivo contato físico 
aliado  ao  intuito  de  subjugar  e  humilhar  para  satisfação  da  libido,  seja 
mediante o emprego de violência ou grave ameaça, seja mediante o emprego 
de  fraude  ou  outro  meio  que  impeça  ou  dificulte  a  livre  manifestação  de 
vontade da vítima, deve prevalecer o entendimento de que o agente merece 
ser punido pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 213 ou 215 do 
CP (e não de mera contravenção penal, sujeita a tão pouco rigor por parte do 
ordenamento jurídico pátrio). 

6-  No  caso  concreto,  não  restam  dúvidas  acerca  de  terem  sido 
praticados atos libidinosos consistentes em toques nas coxas, braços, peito, 
ombro e seio da vítima, com o evidente intuito de satisfação da lascívia. Além 

disso, há provas suficientes de que o acusado aproveitou-se do momento da 
decolagem do avião e, em seguida, de um momento de turbulência, em que 
passageiros e tripulantes devem permanecer sentados e com os cintos de 
segurança afivelados, bem como se valeu do discurso de que se tratava de 
um  famoso  preparador  físico  dotado  de  conhecimentos  sobre  pontos 
energéticos espalhados pelo corpo, para tocar e fazer carícias no corpo da 
vítima,  de  modo  que  deve  ser  reconhecida  a  tipicidade  penal  do  fato 
(subsunção ao art. 215 do CP). 

7-  Compartilha-se  do  entendimento  segundo  o  qual,  para  a 
caracterização  deste  delito,  não  é  indispensável  o  emprego  de  meio 
fraudulento, sendo suficiente que o criminoso tenha se aproveitado de uma 
situação (não necessariamente causada pelo agente) em que a manifestação 
de vontade da vítima encontrava-se prejudicada. É o que, em uma primeira 
análise, parece ter ocorrido no presente caso, em que há indícios de não ter 
havido  propriamente  consentimento  viciado  por  parte  da  vítima,  tal  como 
costuma  ocorrer  nas  hipóteses  em  que  há  fraude,  mas  sim  verdadeira 
ausência de consentimento (ou anuência) por parte da jovem, que teria sido 
pega de surpresa. Inclusive, consta dos autos que ela não só tentou (em vão) 
se defender das investidas do agente com unia revista como, logo após a 
estabilização  da  aeronave  e  visivelmente  abalada,  procurou  a  ajuda  e 
proteção  dos  comissários  de  bordo.  De  qualquer  sorte,  mesmo  que 
prevalecesse  o  entendimento  de  que  a  conotação  fraudulenta  do  meio 
empregado seria indispensável à caracterização do delito, a conclusão acerca 
da subsunção dos fatos ao tipo penal não seria diferente, já que o agente não 
apenas se aproveitou do momento da decolagem e da turbulência que se 
seguiu  (quando a  vítima  tinha  maior  dificuldade  de  reagir),  como  também 
buscou, de forma ardilosa, ganhar a confiança da vítima, argumentando ser 
um famoso preparador físico e discursando sobre a manipulação de pontos de 
energia  espalhados  pelo  corpo,  bem  como  tocando,  a  pretexto  de  ser 
conhecedor dessas energias, as pernas e seio da vítima. Embora tudo aponte 
no sentido de que o acusado alcançou seu intento de tatear o corpo da vítima 
mais em razão do efeito surpresa de sua conduta que graças à eficiência de 
seu discurso ardiloso, ou seja, apesar de o conjunto probatório indicar que a 
hipótese mais provável tenha sido a de ausência de consentimento (e não de 
consentimento  viciado),  o  fato  é  que  o  réu  efetivamente  lançou  mão  de 
subterfúgio  fraudulento,  qual  seja,  do  discurso  de  que  se  tratava  de  um 
famoso preparador físico, dotado de conhecimento sobre pontos energéticos 
espalhados  pelo  corpo,  para  conferir  aparente  legitimidade  aos  atos 
libidinosos, isto é, para se aproximar e justificar seus toques maliciosos no 
corpo da vítima, o que já seria suficiente para justificar a aplicação do disposto 
no art. 215 do CP. 

8- Em razão da entrada em vigor da Lei n.° 13.718/2018, é possível 
que surja interpretação no sentido de que estaríamos diante da típica hipótese 
de  aplicação  do  Princípio  da  Continuidade  Normativo-Típica,  em que  uma 
conduta que já era abarcada pelo art: 215 do CP remanesceria sendo típica, 
mas desta vez graças a dispositivo legal diverso, mais específico (artigo 215-
A),  criado  especialmente  para  tratar  da  situação  em  que  a  vítima  se  vê 
obrigada a suportar ato(s) libidinoso(s) em virtude de sequer ter tido a chance 
de  expor  seu  dissenso,  tal  como quando e atacada  de  surpresa  e/ou  em 
ambiente  que  dificulta  sua  reação  (contexto  de  ausência  de  vontade  ou 
anuência).  Assim,  caso  se  adotasse  o  entendimento  de  que  a  conduta 
praticada pelo réu se subsumiu a este tipo penal (mais específico), impor-se-
ia,  eventualmente,  a  aplicação do  preceito  secundário  previsto  nesta  nova 
capitulação (pena de um a cinco anos) e não mais do preceito secundário 
previsto no art. 215 do CP (pena de dois a seis anos), já que, nos termos do 
art. 2°, parágrafo único, do CP, lei posterior que de qualquer modo favorecer o 
agente aplica-se aos fatos anteriores (novatio legis in mellius). 

9- Contudo, a entrada em vigor da Lei que incluiu o art. 215-A no 
CP (Lei n.° 13.718/2018) em nada alterou a situação do ora acusado, já 
que a conduta do réu se subsumiu ao tipo previsto no art. 215 do CP não 
apenas porque a vítima foi atacada de surpresa durante a decolagem do 
avião, quando era mais difícil  reagir (contexto que indica ausência de 
vontade ou anuência), mas também porque o acusado, para tocar nas 
pernas,  braços,  rosto  e  seio  da  vítima,  se  valeu  de  expediente 
fraudulento, vale dizer, do discurso de que seria um famoso preparador 
físico  e  de  que  teria  profundo  conhecimento  sobre  manipulação  de 
pontos de energia espalhados pelo corpo. Embora indícios apontem no 
sentido de que o acusado alcançou seu intento de tatear o corpo da 
vítima  mais  graças  ao  efeito  surpresa  de  sua  conduta  que  graças  à 
eficiência  de  seu  discurso  ardiloso,  o  fato  é  que  o  réu  efetivamente 
lançou mão de subterfúgio fraudulento para, na presença de terceiros, 
conferir  aparente  legitimidade  aos  atos  libidinosos,  isto  é,  para  se 
aproximar e justificar seus toques maliciosos no corpo da vítima, o que 
já é suficiente para justificar a aplicação do art. 215 do CP, até porque a 
redação do preceito secundário do art. 215-A é clara no sentido de que a 
pena ali cominada somente se aplica se o ato não constitui crime mais  
grave. 

10- Em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, os quais, 
muitas  vezes,  são  cometidos  na  clandestinidade  e  não  deixam  vestígios, 
deve-se ter em mente que a palavra da vítima, desde que coesa, coerente, 
carregada de verossimilhança e linearidade, é de suma importância para o 
esclarecimento dos fatos, de modo que o julgador deve atribuir-lhe especial 
credibilidade e relevância, já que é sabido serem poucas as situações em que 
há abundância de provas para a condenação do acusado. Não se pode perder 
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de vista o forte e negativo estigma social relacionado a delitos dessa natureza, 
fato que, muitas vezes, leva a vítima a se calar sobre o abuso sofrido, de 
modo que a palavra desta, desde que corroborada pelos demais elementos 
probatórios, deve ter grande validade como elemento de convicção. A versão 
firme e harmônica relatada pela vítima, aliada aos demais elementos de prova 
colhidos (depoimentos prestados pelas testemunhas e documentos fornecidos 
pela  empresa  Gol  Linhas  Aéreas),  revelam-se  aptos  a  demonstrar,  em 
conjunto, que o réu efetivamente praticou os atos que lhe foram imputados, 
bem como denotam, claramente, a presença de dolo (intuito do acusado de 
satisfazer sua lascívia). 

11- O fato de a pessoa que ocupou o assento do corredor da fileira 12 
da aeronave e que, portanto, estava sentada ao lado da vítima, não ter se 
atentado para o que acontecia ao seu lado não afasta a possibilidade de ter 
ocorrido crime nem abala a credibilidade do relato da vítima. Não obstante 
nenhuma das testemunhas tenha flagrado o momento exato em que os atos 
libidinosos teriam sido praticados, o que se observa é que os depoimentos de 
outras testemunhas que estavam a bordo do avião, as quais tiveram contato 
com  a  vítima  imediatamente  após  o  crime  e  que,  inclusive,  não  teriam 
qualquer razão para incriminar falsamente o réu, foram firmes no sentido de 
corroborar a versão da jovem, inclusive com riqueza de detalhes. 

12- Quanto às testemunhas arroladas pela defesa, estas disseram, 
em síntese, que o acusado seria uma pessoa sinestésica e amorosa, que fala 
tocando, que pega na mão, que abraça forte de coração com coração, porém 
sem qualquer  conotação  sexual.  De  qualquer  sorte,  tais  testemunhas  não 
presenciaram  os  fatos  narrados  na  denúncia  e,  portanto,  nada  puderam 
esclarecer sobre o que teria acontecido. Ademais, as declarações prestadas 
pelo próprio acusado reforçam a convicção de que a vítima relatou os fatos de 
forma fidedigna. 

13-  O  contexto  em  que  os  fatos  se  deram  evidenciou  o  dolo  do 
agente que, além de ter trocado de assento com outro passageiro justamente 
para sentar-se ao lado da jovem (na época com 21 anos de idade), elogiou, 
por diversas vezes, os atributos físicos da vítima, tendo chegado a dizer que 
conseguiu  analisar  seu  corpo  por  baixo  de  seu  vestido  longo,  inclusive  o 
formato de seus glúteos e coxas (fl. 86) e que essa energia o fez sentir pontos 
de seu corpo que há muito tempo não sentia e que isso o estimulou (fl. 04), 
circunstâncias que revelam a clara intenção do acusado de exteriorizar seu 
impulso sexual e satisfazer sua libido. Por fim, não se pode ignorar que os 
depoimentos prestados por outras três supostas vítimas (reduzidos a termo 
pelo Ministério Público Federal) reforçam o convencimento acerca da autoria 
delitiva e da presença de dolo no presente caso, bem corno revelam indícios 
de que o que houve não foi um episódio isolado. 

14-  Não  obstante  tenham  sido  trazidos  aos  autos  indícios  de 
ocorrência  de  reiteração  criminosa  (depoimentos  de  outras  três  supostas 
vítimas), é certo que, em observância ao principio da não culpabilidade (art. 
5°, LVII, da CF), apenas se existirem condenações criminais transitadas em 
julgado,  e  somente  se  estas  não  servirem  para  a  conformação  da 
reincidência, é que se justificaria, no cálculo da primeira fase, reputar como 
desfavoráveis  os  vetores  referentes  à  culpabilidade,  conduta  social, 
personalidade do agente e/ou maus antecedentes (inteligência da Súmula nº 
444  do  STJ).  Considerando  que  não  foram  identificadas  quaisquer 
consequências  anormais  ou  circunstâncias  acidentais,  isto  é,  quaisquer 
elementos diferentes daqueles que já integram a estrutura do tipo penal em 
questão, e tendo em vista que cabe ao julgador, no momento da aplicação da 
pena, valorar as especificidades do ato praticado, evitando a cominação de 
pena desproporcional no caso concreto, conclui-se que a pena-base deve ser 
reduzida ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão (mínimo legal), o qual deve 
ser mantido nas demais fases da dosimetria, considerando o teor da Súmula 
nº 231 do STJ e a ausência de causas de aumento ou diminuição. 

15- Em não tendo sido identificadas, in casu, circunstâncias judiciais 
desfavoráveis ou peculiaridades aptas a justificar maior repressão ou maior 
rigor  da  medida  privativa  de  liberdade  imposta  ao  réu,  conclui-se  que  a 
manutenção do regime inicial  de cumprimento de pena ABERTO é medida 
que  se  impõe,  até  porque  o  crime  foi  praticado  sem  violência  ou  grave 
ameaça e por  pessoa de idade  avançada (que atualmente está com 80 - 
oitenta - anos de idade),  circunstâncias que autorizam a fixação de regime 
inicial menos gravoso. 

16- Pelas mesmas razões, é de rigor a substituição da pena privativa 
de liberdade por duas restritivas de direitos, providência que é considerada 
direito subjetivo do sentenciado, desde que cumpridas as exigências legais 
(inteligência do inciso III do art. 44 do CP). 

17- Apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento. 
Apelação da defesa a que se dá parcial  provimento,  tão-somente para se 
reduzir a pena definitiva ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, mantendo-
se, contudo, a condenação pela prática do delito previsto no art. 215 do CP.”

Na espécie, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional 
indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da retroatividade da 
lei penal mais benéfica (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a 
interpretação  das  normas  infraconstitucionais  aplicáveis  à  espécie,  de  tal 
modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência 
do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Federal.

De outra  parte, é certo  que o Tribunal de origem, na hipótese em 
apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca 
da materialidade e autoria, bem como sobre a subsunção da conduta do réu 

ao tipo penal, razão pela qual a pretensão à desclassificação para o delito 
descrito no art. 215-A do Código Penal exigiria o revolvimento do quadro fático 
delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 
nº  279/STF:  “Para  simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso  
extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  CONTRA  A 
LIBERDADE  SEXUAL.  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  OFENSA  NÃO 
CONFIGURADA.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A 
ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XL E 
LV,  E  93,  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NEGATIVA  DE 
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA. 
RETROATIVIDADE DA LEI  PENAL MAIS BENÉFICA. CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  INAFASTABILIDADE  DA 
JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  REEXAME  DE  FATOS  E 
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Na forma do art. 21, § 1º, 
do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a 
reclamação,  inexiste  ofensa  ao  princípio  da  colegialidade.  Precedentes.  2. 
Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do 
Supremo  Tribunal  Federal  é  no  sentido  de  que  o  referido  dispositivo 
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu 
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, 
capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o 
exame  detalhado  de  cada  argumento  suscitado,  considerada  a 
compatibilidade  entre  o  que  alegado  e  o  entendimento  fixado  pelo  órgão 
julgador. 3.  O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV,  XL e LV, da Lei 
Maior,  observada  a  estreita  moldura  com  que  devolvida  a  matéria  à 
apreciação  desta  Suprema  Corte,  dependeria  de  prévia  análise  da 
legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência 
jurisdicional  extraordinária  prevista  no  art.  102  da  Magna  Carta.  4.  Para 
desconstituir  o  substrato  fático-probatório  estabilizado  na  Corte  de 
origem e acolher o pleito  defensivo de desclassificação para o delito 
descrito  no art.  215-A do Código Penal,  imprescindível  o  reexame de 
fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação 
da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário’. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas 
a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente 
no  que  se  refere  à  ausência  de  ofensa  a  preceito  da  Constituição  da 
República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.042.391-ED-
AgR/SP, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.  AGRAVO INTERNO EM 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ESTUPRO  DE 
VULNERÁVEL.  DESCLASSIFICAÇÃO.  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL  E  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO 
(SÚMULA  279/STF). JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca 
da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, 
do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da 
legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do 
material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável 
em  recurso  extraordinário.  Precedente.  2.  Agravo  interno  a  que  se  nega 
provimento”  (ARE 1.282.501-AgR/RS,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira 
Turma, DJe 02.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 
14 ANOS.  PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO 
NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 
13.718/2018).  OFENSA  REFLEXA.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS. 
SÚMULA 279 DO STF.  TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO 
MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode 
decidir  monocraticamente  pedido  ou  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente  ou  contrário  à  jurisprudência  dominante  ou  à  Súmula  desta 
Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Nos termos da jurisprudência 
do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate 
da  controvérsia  desafiar  a  prévia  análise  da  legislação  infraconstitucional, 
caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria 
meramente  reflexa.  3.  O recurso  extraordinário  não  comporta  reexame de 
fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 4. O Plenário deste 
Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria 
relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da 
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na 
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-
RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 5. Agravo regimental 
desprovido” (ARE 1.219.295 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 
24.6.2020).

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 
217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME  TIPIFICADO  NO  ARTIGO  215-A  DO  CÓDIGO  PENAL. 
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  ENGENDRADO 
NOS  AUTOS.  INCIDÊNCIA  DO  ENUNCIADO  279  DA  SÚMULA  DO 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de 
decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria 
infraconstitucional.  Precedentes:  ARE  1.175.278-AgR-Segundo,  Primeira 
Turma,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  de  25/2/19;  ARE 1.197.962–AgR, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-
AgR,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  de  5/6/17;  ARE 
1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e 
ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. 
Agravo  interno  desprovido”  (ARE  1.327.310-AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux 
(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.8.2021).

Por  conseguinte,  não  merece  processamento  o  apelo  extremo, 
consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o 
recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela 
ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.597 (750)
ORIGEM : 10184132920188260482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECTE.(S) : MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE
RECDO.(A/S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

DECISÃO
Trata-se  de  Agravos  contra  decisões  que  inadmitiram  Recursos 

Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO e pelo MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 6):

“APELAÇÃO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO 
MEDIATO. 

INTERESSE  DE  AGIR.  Ausência  da  condição  da  ação.  Não 
configuração.  Matéria  devolvida  expressa  o  próprio  substrato  da  causa.  A 
FESP sustenta  a  falta  de  interesse  de  agir  porquanto  já  disponibilizou  o 
programa de restaurante popular, atribuindo ao Município a responsabilidade 
pela falta de implementação do programa. Defesa processual não subsiste. 
Adequação, utilidade e aptidão da medida excepcional que se extrai diante da 
resistência da FESP frente à pretensão de controle jurisdicional que gravita 
em torno da política pública e do ato administrativo discricionário.  Objeção 
processual rejeitada. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Instalação de unidade de 
restaurante popular “Bom Prato” na cidade de Presidente Prudente. Direito 
social  à  alimentação.  A matéria  controvertida  gravita  em torno  da  política 
pública que envolve o fornecimento de alimentação adequada à população 
hipossuficiente em Presidente Prudente.  Excepcionalidade das proposições 
fáticas demonstradas determina o cabimento do controle jurisdicional. Quadro 
de inércia e falta de vontade política no atendimento de demanda alimentar da 
população carente local. Os meios de prova informam que o Município reúne 
possibilidade de instalação do restaurante popular desde o ano de 2012 e 
inatividade qualificada dos gestores públicos para a instalação da unidade. 
Insubsistência da alegação genérica e evasiva de ausência de disponibilidade 
financeira para justificar a omissão do ente municipal. A Administração não se 
desincumbiu do ônus da prova atinente à incapacidade financeira. Os meios 
de prova produzidos demonstram realidade diversa daquela sustentada pelo 
Município.  Quadro  significativo  de  pessoas  em situação de vulnerabilidade 
social, considerando que no ano de 2017 o serviço de acolhimento atendeu 
1.079 pessoas e no período entre janeiro e outubro de 2018 foram atendidas 
814  pessoas  moradoras  de  rua.  A  receita  orçamentária  prevista  para  o 
Município de Presidente Prudente, no exercício financeiro de ano de 2019, é 
maior do que a receita de outros Municípios, como Ferraz de Vasconcelos, 
Barretos, Araçatuba e Jandira, que já aderiram ao programa. Valiosa atuação 
da Defensoria Pública que reúne meios de prova com aptidão para formar 
convicção  acerca  da  capacidade  financeira  para  celebração  do  convênio. 
Demonstração de que o gestor municipal  tem realizado despesas recentes 
para  suprimento  de  necessidades  desvinculadas  do  direito  ao  mínimo 
existencial  das pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem atentar 
para  a  elevada  relevância  do  fornecimento  de  alimentação  adequada  à 
população  hipossuficiente.  Inércia  qualificada  da  administração  local 
descortina a situação excepcional autorizadora do controle de política pública 
voltada  à  promoção  do  direito  fundamental  à  alimentação  adequada. 
Inocorrência de violação ao principio da autonomia entre os poderes. Omissão 
do  Estado  qualifica  e  legitima  a  atividade  jurisdicional,  sem  representar 

qualquer  ingerência  indevida na área de competência  do Poder Executivo. 
Valiosa a combativa atuação da Defensoria Pública registra que a eventual 
falta de repasse do Município não significa novidade em relação aos muitos 
Municípios que não promovem o repasse devido. Ambiente de inércia entre o 
Estado e os Municípios não pode repercutir para comprometer a realização do 
direito fundamental. Precedentes do STF e STJ. Sentença reformada. 

RECURSO PROVIDO”
Opostos  Embargos  de  Declaração  por  ambas  as  partes,  foram 

rejeitados nos termos da seguinte ementa (Doc. 10):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  Não identificação  das  hipóteses 

que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. 
OMISSÃO.  Inocorrência.  A  decisão  colegiada  consigna, 

expressamente, a solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fazer 
consistente na implantação de uma unidade da rede de restaurante popular 
"Bom  Prato"  em  Presidente  Prudente.  Dever  solidário  dos  entes  estatais. 
Inocorrência  de  duplicidade  da  condenação.  Possibilidade de exigência  de 
reembolso  na  hipótese  de  satisfação  integral  por  um  dos  coobrigados.  A 
decisão registra que a implantação do programa depende do concurso dos 
entes  públicos  e,  por  isso,  não  é  possível  identificar  vício  para  aclarar  o 
julgado. Importa observar que a instalação do programa envolve várias etapas 
e  condicionantes,  exigindo  o  cumprimento  de  obrigações  recíprocas  e 
entrelaçadas  entre  Estado  e  Município.  Nesta  fase  ainda  não  é  possível 
separar os limites da responsabilidade do Estado e do Município, porquanto 
possuem  vários  pontos  de  intersecção.  Eventual  limitação  de 
responsabilidade quanto à sanção imposta, na forma do art. 537, §1°, inciso II, 
do  CPC,  certamente  poderá  ser  resolvida  se  e  quando  for  instaurado  o 
cumprimento da sentença, sob o domínio do contraditório,  o que permitirá, 
inclusive,  a  revisão  da  questão  atinente  à  multa,  na  fase  de  execução, 
mediante a análise dos esforços e postura adotados pelos entes públicos na 
implementação do programa.

O  V.  Acórdão  reconhece  a  obrigação  de  inclusão  nos  planos 
orçamentários do exercício de 2.020, ressalvada a hipótese de atribuição de 
efeito suspensivo em eventuais recursos extraordinários. A parte embargante 
quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso, pretendendo obter o caráter 
infringente para reexame da matéria. O julgado enfrenta a matéria e reúne 
fundamento para seu dispositivo.

FINALIDADE  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  A parte  quer 
rediscutir  a  matéria  enfrentada  pela  decisão  colegiada,  sem,  contudo, 
apresentar  a  hipótese  que  alberga  o  tratamento  excepcional  e  permite  a 
atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de 
impugnação  não  se presta para rediscutir  a  matéria  "sub  judice"  e  buscar 
efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,  excepcionalmente, 
trata  de  casos  de  erro  material  evidente  ou  de  manifesta  nulidade  (RTJ 
89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir 
a  correção do provimento judicial.  Inocorrência  de contradição ou omissão 
capaz de qualificar  o resultado do julgamento.  Hipótese de desvirtuamento 
jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  Inocorrência  de  exigência 
atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma 
constitucional.  Matéria  veiculada  examinada  e  tratada  no  julgamento  da 
apelação.  Orientação  jurisprudencial  que  evidencia  o  não  cabimento  de 
embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente 
sobre argumento incapaz de infirmar a  conclusão adotada, mesmo após a 
vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as 
questões  suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo 
suficiente para proferir a decisão. 

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
No  Recurso  Extraordinário  interposto  pelo  MUNICÍPIO  DE 

PRESIDENTE PRUDENTE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da 
Constituição  Federal,  alega-se  violação  aos  artigos  2º;  5º,  II;  e  18  da 
Constituição,  bem  como  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da 
razoabilidade, sustentando-se, em síntese, que:

(a) inexiste situação excepcional apta a legitimar o controle judicial 
das políticas públicas de alimentação do Município; 

(b) não existe previsão legal que imponha ao Município a instalação 
do programa estadual denominado “Bom Prato” (instituído pelo Estado de São 
Paulo por meio do Decreto 45.547/2000, sem obrigatoriedade de participação 
municipal); 

(c)  o  acórdão  recorrido  impôs  “uma  ordem  judicial  com  impacto 
milionário,  que  afeta  largamente  a  gestão  financeira  do  Município,  para 
suportar despesas de outro ente, em um quadro de crise financeira profunda”, 
concluindo  que  “referida  decisão,  nesse  patamar  de  valor,  significa, 
concretamente,  invasão  da  gestão  financeira  do  executivo  por  parte  do 
Judiciário” (Doc. 13. fl. 15); 

(d) o acórdão recorrido “não levou em consideração a possibilidade 
de  solucionar  o  problema  por  outros  meios  menos  gravosos  do  que  a 
imposição do programa Bom Prato” (fls. 18-19, Doc. 13);

(e)  “conquanto  a  cláusula  da  reserva  do  possível  não  possa  ser 
invocada  para  frustrar,  relativizar  ou  aniquilar  um  direito  fundamental  e, 
igualmente, esteja limitada na garantia constitucional do mínimo existencial, 
deve  ser  considerada  na  definição  da  política  pública  que  seja  mais 
condizente  com  a  real  disponibilidade  de  recursos  existentes  pelo  poder 
público” (fl. 23, Doc. 13); e

(f) “inexiste disponibilidade orçamentária para que o município possa 
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custear  a  medida  pretendida  pela  parte  autora,  vale  dizer,  participar  da 
implantação  do  programa  BOM  PRATO,  e,  considerando  que  já  existem 
políticas públicas e ações desenvolvidas para atendimento do público-alvo, e 
não havendo evidências de violação ao mínimo existencial, a pretensão posta 
à  apreciação  esbarra  na  cláusula  da  reserva  do  possível,  daí  porque  o 
acórdão deve ser reformado” (fl. 28, Doc. 13).

Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO 
PAULO  (Doc.  18),  com  fundamento  no  art.  102,  III,  “a”,  da  Constituição 
Federal,  aponta-se  violação  aos  artigos  2º,  5º,  II;  37,  caput;  e  167,  I,  da 
Constituição Federal, arguindo-se, em síntese, que:

(a) “ao entender que a condenação deve ser solidária entre Estado e 
Município para a implantação de uma unidade da rede de restaurante popular 
"Bom Prato" na cidade de Presidente Prudente, sob pena de multa diária”, o 
acórdão  recorrido  “interferiu  de  forma  direta  e  incisiva  em  matéria 
administrativa,  ao  desprezar  os  princípios  da  separação  de  poderes, 
legalidade e dotação/previsão orçamentária, todos previstos na Constituição 
Federal” (fl. 3, Doc. 18);

(b) “já fez o repasse de verbas ao Município de Presidente Prudente 
para  a  implantação  do  restaurante  Bom  Prato.  E,  igualmente,  buscou 
reiteradas  vezes  a  adesão  do  Município  ao  Programa  Bom  Prato,  para  a 
concretização do restaurante naquele município” (fl. 12, Doc. 18); 

(c) “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à 
vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim 
de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do 
problema”, de modo que “ao acolher tal pretensão, o Tribunal  a quo acabou 
por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio 
da separação dos poderes” (fls. 12-13, Doc. 18);

(d) “como toda e qualquer despesa da administração, há necessidade 
de  prévia  autorização  e  previsão  orçamentária,  sempre  precedentemente 
chancelada pelo Poder Legislativo,  delas  não podendo o administrador  se 
afastar sob pena de por isso ser responsabilizado em diversas instâncias” (fl. 
16, Doc. 18);

(e)   “o  objeto  da  ação  civil  pública  carece  de  amparo  jurídico.  A 
intervenção do Poder Judiciário no modus operandi do Poder Executivo, além 
de não encontrar guarida no ordenamento constitucional do país, interfere no 
normal funcionamento dos órgãos da Administração Pública, desorganizando 
a implementação das políticas públicas” (fl. 17, Doc. 18).

Em contrarrazões (fls. 10-50, Doc. 20), a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO sustenta (a) incidência das Súmulas 284, 636, 280, 
283 e 279 do STF; e (b) ausência de violação aos dispositivos constitucionais 
indicados pelos recorrentes.

O  Juízo  de  origem  inadmitiu  ambos  os  apelos  extremos,  aos 
argumentos de que incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 636 e 279 do 
STF (Docs. 21 e 23).

Nos Agravos apresentados pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 25) 
e pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Doc. 27), foi refutada a 
aplicação dos referidos referidos óbices sumulares.

É o relatório. Decido.
Reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade 

do  apelo  extremo e  ausentes  quaisquer  óbices  sumulares.   Dessa  forma, 
passo à análise do mérito.

Assiste razão aos recorrentes.
No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de 

política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, 
no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício 
de sua conveniência e oportunidade. 

Nesse sentido, em caso análogo: 
“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Direito 

Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na 
cidade de Erechim.  Mérito  administrativo.  Impossibilidade de ingerência  do 
Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio 
da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes 
de  infirmar  a  decisão  agravada.  5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
DJe de 16/8/2013)

 Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na 
discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que 
estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto 
de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) 
procedente  da  Rússia.  Exclusão  da  região  Nordeste.  Adequação  da 
fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise 
de  legislação  infraconstitucional.  Afronta  reflexa.  Pretensão  fundada  em 
isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 

(...) 
2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade 

e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa  antidumping)  no 
exercício  de  sua  discricionariedade,  sob  pena  de  violação  do  princípio  da 
separação  de  poderes,  mormente  quando  não  demonstrada  ausência  de 
razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos 
autos. Precedentes.

(…)
4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
DECRETO  N.  420/92.  LEI  N.  8.393/91.  IPI.  ALÍQUOTA REGIONALIZADA 
INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS 
ARTS.  150,  I,  II  e  §  3º,  e  151,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL. 
CONSTITUCIONALIDADE.

(...) 
3.  A concessão do benefício  da isenção fiscal  é ato  discricionário, 

fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo 
controle  é vedado ao Judiciário.  Precedentes.  Agravo regimental  a  que se 
nega  provimento.”  (RE  480.107-AgR,  Rel.  Min.  EROS  GRAU,  Segunda 
Turma, DJe de 27/3/2009)

Como  recorrentemente  destaco,  apesar  de  independentes,  os 
poderes  de  Estado  devem  atuar  de  maneira  harmônica,  privilegiando  a 
cooperação e a lealdade institucional  e afastando as práticas de guerrilhas 
institucionais, que acabam minando a coesão governamental  e a confiança 
popular  na  condução  dos  negócios  públicos  pelos  agentes  políticos.  Para 
tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de 
controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, 
um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo 
denomina-se  teoria  dos  freios  e  contrapesos (WILLIAM  BONDY.  The 
Separation  of  Governmental  Powers.  In:  History  and  Theory  in  the  
Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; 
VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra 
Editora,  1991;  DIOGO  DE  FIGUEIREDO  MOREIRA NETO.  Interferências 
entre  poderes  do  Estado  (Fricções  entre  o  executivo  e  o  legislativo  na 
Constituição de 1988).  Revista  de Informação Legislativa,  Brasília:  Senado 
Federal,  ano  26,  nº  103,  p.  5,  jul./set.  1989;  JAVIER  GARCÍA  ROCA. 
Separación  de  poderes  y  disposiciones  del  ejecutivo  com  rango  de  ley: 
mayoria,  minorías,  controles.  Cadernos  de Direito  Constitucional  e  Ciência  
Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; 
JOSÉ PINTO ANTUNES.  Da limitação  dos  poderes.  1951.  Tese  (Cátedra) 
Fadusp,  São  Paulo;  ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ.  Conflito  entre 
poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios 
e contrapesos entre os Poderes.  Revista de Informação Legislativa, Brasília: 
Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA 
JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de 
Montesquieu. Revista de Informação Legislativa ,  Brasília:  Senado Federal, 
ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de 
poderes e o constitucionalismo brasileiro.  Revista de Informação Legislativa, 
Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 

Tendo  por  parâmetros  hermenêuticos  esses  núcleos  axiológicos 
extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e 
sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a 
implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim 
de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser 
afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não 
pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem  os  encargos  político-jurídicos  que  sobre  eles  incidem  em 
caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia 
e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional,  assinala  nosso  decano,  o  eminente  Ministro  CELSO  DE 
MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 

Nessa  linha  de  consideração,  concluí,  exemplificativamente,  não 
caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas 
necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do 
Rio de Janeiro  (ARE 1.169.331/RJ);  (b)  a completa restauração de imóvel 
tombado  administrativamente  no  município  de  São  Cristóvão/SE  (ARE 
1.161.181/SE);  (c)  a  contratação de  professores  interlocutores  de LIBRAS, 
visando  ao  atendimento  de  alunos  portadores  de  deficiência  auditiva 
matriculados na rede  estadual  de  ensino do  Município  de Itatiba/SP (ARE 
759.755/SP);  e  (d)  o  fornecimento  de  atendimento  a  aluno  portador  de 
deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de 
atividade  acadêmica,  seja  de  caráter  curricular  ou  extracurricular  (ARE 
1.145.501/SP). 

O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava 
apto  a  legitimar  a  prestação  jurisdicional  pretendida  no  sentido  de  fazer 
executar  determinada  atividade  pública,  já  que,  repise-se,  “não  se  inclui,  
ordinariamente, no âmbito  das funções institucionais do Poder Judiciário  e  
nas  desta  Suprema  Corte,  em  especial  a  atribuição  de  formular  e  de 
implementar  políticas  públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,  Os 
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 
05,  1987,  Almedina,  Coimbra),  pois,  nesse  domínio,  o  encargo  reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a 
ingerência  do  Poder  Judiciário  no  Poder Executivo  estaria,  evidentemente, 
desorganizando a implementação das políticas públicas. 

Em  suma,  ao  impor  uma  determinada  conduta  à  Administração 
Pública,  a  correição  do  ato  judicial  se  notabiliza  por  respeitar  o  conteúdo 
programático  da  República  Federativa  do  Brasil,  previamente  definido  na 
Constituição Federal  de 1988,  bem como por  não intervir  no programa de 
governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do 
erário  e  estipular  as  diretrizes  governamentais,  essas  revestidas  de 
discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, 
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características  insindicáveis  do  ato  (RE  475.954-AgR,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma, DJe de 9/9/2013;  e RE 480.107-AgR, Rel.  Min. 
EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 

A convivência  harmônica  dos  poderes  republicanos  é  mantida  em 
demandas  nas  quais  os  aparentes  conflitos  são  marcados  pela  atividade 
judicial  excepcional,  emergencial  e tópica, com vistas a garantir  o gozo de 
direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª 
Turma deste TRIBUNAL: 

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICA 
PÚBLICA PELO  JUDICIÁRIO.  EXCEPCIONALIDADE.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. 
RECURSO PROTELATÓRIO.  IMPOSIÇÃO DE MULTA.  1.  A jurisprudência 
desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação 
de  políticas  públicas  pelo  Judiciário,  ante  a  inércia  ou  morosidade  da 
Administração,  como  medida  assecuratória  de  direitos  fundamentais. 
Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do 
Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do 
material  fático-probatório  dos  autos,  procedimento  vedado  em  instância 
extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, 
uma  vez  que  não  é  cabível,  na  hipótese,  condenação  em  honorários 
advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).  4.  Agravo interno a que se 
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/
2015.”  (ARE  1.123.139  AgR,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira 
Turma, DJe de 12/11/2018). 

E,  em  contexto  análogo  ao  que  ora  se  examina,  reconsiderando 
decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao 
RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas 
à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado 
em julgado (DJe de 27/11/2018): 

“Quanto  ao  mais,  a  jurisprudência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  vem  rejeitando  as  teses  colocadas  no  presente  Recurso 
Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  EMBARGOS  CONHECIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DE PODERES.  DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. 
POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE 
SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo 
regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência 
deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, 
determinar  a  concretização  de  políticas  públicas  constitucionalmente 
previstas,  quando  houver  omissão  da  administração  pública,  o  que  não 
configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de 
declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, 
com  aplicação  de  multa  (art.  1.021,  §  4°,  do  CPC).(ARE  1043740  ED, 
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
27/3/2018) 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS 
RESTAURAÇÃO  DE  RODOVIAS  DETERMINAÇÃO  PELO  PODER 
JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO 
CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO 
DECRETAÇÃO,  NO  CASO,  ANTE  A AUSÊNCIA DE  CONDENAÇÃO  EM 
VERBA HONORÁRIA  NA ORIGEM  AGRAVO  INTERNO  IMPROVIDO.(RE 
826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 
22/2/2017) “ 

Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da 
Administração  Pública,  para  fins  de  assegurar  o  exercício  de  direitos 
fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo 
emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que 
se encontram em estado de comprometimento. 

Consoante  se  constata  da  jurisprudência  desta  CORTE,  não  é 
suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera 
requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas 
que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo 
dotados  de  discricionariedade,  os  quais  se  amparam  nos  critérios  da 
oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 

Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento 

Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  CONHEÇO  DOS  AGRAVOS PARA, 
DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, 
para julgar improcedente o pedido inicial. 

Publique-se. 
Brasília, 8 de dezembro de 2021. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.605 (751)
ORIGEM : 10008424120188260257 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO

RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) – Pretensão do Ministério Público em compelir o Estado à 
regularização da estrutura física da Escola Estadual no Município de Ipuã – 
Legitimidade  do  Órgão  Ministerial  para  o  ajuizamento  de  tal  ação  –  
Inteligência do art. 129, incisos II e III da Constituição Federal  – Dever do 
Poder  Público  obter  mencionado  AVCB  na  prevenção  contra  incêndios,  
protegendo a integridade física dos alunos, servidores e munícipes – Previsão  
na Lei Estadual nº 1.257/15 – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – 
Recurso não provido.”

No recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 
permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37, caput; e 
167 da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7):
“(...) na medida em que outro Poder - que não o Executivo - passe a 

gerir  o  Erário  através  de  medidas  judiciais,  redirecionando  recursos 
empenhados,  como  também  alterando  prioridades  prévia  e  legalmente 
estabelecidas, solapa-se a autonomia do ente federado, já que extirpada a  
possibilidade de auto gestão e auto controle.” 

Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 3):
“(...) independentemente da inexistência do AVCB, todos os prédios  

escolares estaduais são construídos de acordo com a legislação e normas de  
segurança,  vigentes  à  época  de  sua  construção,  com  grandes  áreas  de  
circulação, rotas de fugas, baixa ocupação e,  principalmente,  utilização de  
materiais de baixa combustão. Prova disso é que os incêndios ocorridos nas 
escola,  nos  últimos  anos,  quase  na  sua  totalidade,  foram frutos  de  ação 
criminosa,  fora  do  horários  de  funcionamento,  sem  qualquer  registro  de  
vítimas.”

A Presidência  da  Seção  de  Direito  Público  do  TJ/SP  inadmitiu  o 
recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 
do STF (eDOC 13).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da 

apelação, asseverou (eDOC 6, p. 6):
“Passando-se à análise do mérito, tem-se que a Lei Complementar  

Estadual  nº  1.257/15,  que  instituiu  o  Código Estadual  de Proteção  Contra  
Incêndios e Emergências, prevê que: 

“Art.  16  A Segurança  Contra  Incêndios  e  Emergências,  dever  do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, será exercida pelo CBPMESP, na  
forma desta Lei Complementar”. 

“Art.  23.  O  proprietário  do  imóvel  ou  o  responsável  pelo  uso  é  
obrigado a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de  
utilização,  providenciando  sua  adequada  manutenção,  estando  sujeito  às 
penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades civis  
e penais cabíveis.”[grifou-se]. 

E, sobre a fiscalização, dispõe o art. 24 da mesma Lei que: 
“A fiscalização das edificações e áreas de risco, por meio de vistorias  

técnicas com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança  
contra incêndios e emergências, previstas na legislação em vigor, se realizará  
mediante: 

I - solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável pela  
obra ou responsável técnico; [grifou-se]. 

Desse  modo,  o  funcionamento  da  Escola  Estadual  sem  AVCB 
contraria a Lei Estadual nº 1.257/15 e o Decreto Estadual nº 56.819/11, além  
de impor aos frequentadores destes lugares - alunos, servidores, munícipes -  
risco à segurança, em razão de eventuais sinistros.”

Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, 
que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a 
quo,  demandaria  o  reexame  de  fatos  e  provas  e  o  exame  da  legislação 
infraconstitucional (Lei Estadual 1.257/2015). Dessa forma, resta demonstrada 
a  não  ocorrência  de  ofensa  constitucional  direta,  o  que  inviabiliza  o 
processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do 
STF. Nesse sentido:

“EMENTA  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PORCESSUAL  CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA 
MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL.  SEGURANÇA  CONTRA 
INCÊNDIO.  OBTENÇÃO  DE  AUTO  DE  VISTORIA  DO  CORPO  DE 
BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º,  
LV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DEBATE  DE  ÂMBITO 
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  NÃO  VIABILIZA  O  MANEJO  DE 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 
08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos 
moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como 
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observados  os  limites  com  que  devolvida  a  matéria  à  apreciação  deste  
Supremo  Tribunal  Federal  demandaria  vedada  incursão  na  legislação 
infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2.  
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame  
da  legalidade  dos  atos  administrativos  pelo  Poder  Judiciário  não  viola  o  
princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se 
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,  
mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da 
Constituição da República. 3.  Agravo regimental  conhecido e não provido.”  
(ARE  905.257-AgR,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma,  DJe  de 
24.2.2016).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito 
Constitucional.  Ação civil  pública.  Criança e adolescente.  Conselho tutelar.  
Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da 
separação  dos  poderes.  Não  ocorrência.  Fatos  e  provas.  Reexame.  
Impossibilidade.  Precedentes.  1.  O  Poder  Judiciário,  em  situações 
excepcionais,  pode determinar que a Administração pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, 
sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da  separação  dos  poderes,  
inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se 
presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da  
Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”  (ARE 827.568-AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).

Ademais,  quanto  à  alegação  de  contrariedade  ao  artigo  2º  da 
Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica 
no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos 
dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos 
poderes. Anote-se, nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL.  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES. 
POSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DE  ATO  DO  PODER  EXECUTIVO  PELO  
PODER  JUDICIÁRIO.  DECISÃO  BASEADA  NA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL  LOCAL.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA  E 
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.  SÚMULAS 279,  280  E 
454.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  -  Cabe  ao  Poder  Judiciário  a  análise  da 
legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e,  
em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O 
acórdão  recorrido  dirimiu  a  questão  dos  autos  com  base  na  legislação  
infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta  
Corte.  III  -  O  exame  de  matéria  de  fato  e  a  interpretação  de  cláusulas  
editalícias  atrai  a  incidência  das Súmulas 279 e 454 do STF.  IV -  Agravo 
regimental  improvido.”  (AI  nº  640.272/DF-AgR,  Primeira  Turma,  Relator  o 
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a, do CPC.

Sem honorários,  por  se tratar  de ação civil  pública (art.  18 da Lei 
7.347/1985)

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.355.715 (752)
ORIGEM : 00033685920084036000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : DIRCE MARQUES DA COSTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO (5542/MS)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face de acórdão do Tribunal  Regional 
Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 17-19):

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÕES  CÍVEIS.  REEXAME 
NECESSÁRIO. MILITAR. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA 
POR  INVALIDEZ  E  PENSÃO  ESPECIAL  DE  EXCOMBATENTE  DA 
SEGUNDA  GUERRA  MUNDIAL.  POSSIBILIDADE.  FALECIMENTO  DO 
AUTOR:  SUCESSÃO  PELA VIÚVA.  DATA DO  INÍCIO  DO  PAGAMENTO 
CUMULADO:  CITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  ATUALIZAÇÃO  DO  DÉBITO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.  APELAÇÃO 
DA UNIÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 

1. Reexame Necessário, Apelação da União e Recurso Adesivo da 
parte  autora  interpostos  contra  sentença,  nos  seguintes  termos:  "Destarte,  
considerando  a  permissão  constitucional  trazida  pelo  art.  53,  do  ADCT, 
verifico assistir parcial razão ao pleito inicial, sendo possível a percepção, no  
caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do 
Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02.09.1990, nos termos da 
fundamentação supra.  Diante do exposto,  julgo parcialmente procedente o 
pedido  inicial,  para  o  fim  de  determinar  à  requerida  que  implante  a 
aposentadoria  civil  do  autor  na  condição  de  servidor  do  Ministério  das  
Comunicações, a partir  de 02.09.1990,  pagando-lhe os respectivos valores 

desde essa data, observando-se os termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 em 
relação  à  correção  monetária  e  juros  de  mora,  não  incidindo,  no  caso,  a  
prescrição  quinquenal,  a  teor  do  art.  198,  I,  do  Código  Civil.  Diante  da  
presença dos requisitos legais,  antecipo os efeitos da tutela para o fim de  
determinar à requerida que providencie a inclusão do nome do autor já na  
próxima  folha  de  pagamento  do  referido  órgão.  Diante  da  sucumbência  
mínima  do  autor,  condeno  a  requerida  ao  pagamento  de  honorários  
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do  
art. 20, 3º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a duplo grau de 
jurisdição obrigatório. PRI."

2. A partir da Constituição Federal de 1988 permitiu-se a cumulação  
da pensão especial  do ex-combatente com um beneficio previdenciário,  ou  
seja,  beneficio  com  fato  gerador  diverso  daquele  que  embasa  a  pensão  
especial.

3.  A Lei  n°  8.059/90  reproduz  a  possibilidade  de  acumulação  da  
pensão especial com beneficio previdenciário. Precedentes.

4.  Registrado  o  falecimento  do  autor,  em 11.01.2013  (certidão  de  
óbito  nos autos),  é de se acolher  o recurso adesivo para proclamar como  
legitimada à pensão, em reversão, a viúva do autor.

5. A possibilidade de cumulação é expressa na Constituição Federal  
de  1988  e  a  referida  pretensão  não  se  extingue  pela  inércia  da  parte  
interessada, mas limita o termo inicial o requerimento tardio.

6. Exigiu-se o requerimento, a qualquer tempo, para a concessão da 
pensão especial de ex-combatente.

7.  Exsurge-se  que  para  a  cumulação  também seria  necessário  o 
requerimento perante a Administração, considerando-se também, no caso dos  
autos,  que  a aposentadoria  por  invalidez do  autor  sequer fora  implantada  
anteriormente e a percepção conjunta só veio autorizada com a atual Carta  
Constitucional.

8. O autor não postulou administrativamente a cumulação. O pedido 
judicial é o primeiro realizado e, por isso, o marco inicial para a cumulação é a  
data da citação da União. Precedentes.

9.  Atualização  do  débito:  a  partir  de  01/07/2009,  nos  casos  de  
condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária,  
adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento 
do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a  
constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 
n° 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de  
remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a  
atualização  monetária,  reconheceu  sua  inconstitucionalidade  por  ser 
inadequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da  economia,  aplicando,  
portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da  
Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

10. Verba honorária: o arbitramento dos honorários está adstrito ao 
critério  de  valoração  delineado  no  art.  20  do  CPC/1973,  pois  a  sentença  
restou proferida sob sua égide, consoante orientação do Colendo Superior  
Tribunal de Justiça nos Enunciados administrativos números 3, 4 e 7.

11. No caso concreto ocorreu a sucumbência recíproca, tendo-se em 
vista  que  o  pedido  inicial  é  para  pagamento  cumulado  da  aposentadoria 
desde a Constituição Federal de 1988, ao passo que a concessão definida  
neste voto estabelece o marco inicial em 2008, o que enseja a sucumbência  
substancial de ambas as partes.

12. Cada parte fica responsável pelo pagamento dos honorários de 
seus respectivos patronos, consoante dispõe o art. 21 do CPC/1973.

13.  Apelação  da  autora  provida.  Apelação  da  União  provida.  
Reexame Necessário provido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 56).
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 53 do ADCT.
Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 88):
“Nota-se que é direito da recorrente perceber a pensão especial de 

ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e 
Telégrafos a partir de 02/09/1990, uma vez que o Autor somente passou a  
receber  a  pensão  de  ex-combatente  a  partir  de  26/09/1990,  quando  esta 
substituiu o benefício da reforma, antes concedido ao autor. 

Antes da vigência da Carta Magna de 88, o autor optou por receber 
os proventos referentes à carreira militar, unia vez que a opção era exigência  
da  legislação  vigente  à  época.  Contudo,  com o  advento  da  CF/88,  ficou 
autorizada a acumulação dos benefícios em discussão. 

Sendo assim, considerando a permissão constitucional trazida pelo 
artigo 53, do ADCT, o acórdão recorrido deve ser reformado, sendo possível a  
percepção, no caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil  
de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02/09/1990,  
conforme brilhante entendimento da MM. Magistrada de primeiro grau. 

Desta feita, fora equivocada a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal  
Regional da 3ª Região, pois não observaram os Julgadores que não corre  
qualquer prazo prescricional, em virtude da alienação mental do Autor. Sendo 
assim, deve haver a manutenção da decisão proferida, determinando-se que 
a União implante a aposentadoria civil do autor na condição de servidor do  
Ministério das Comunicações, a partir de 02/09/1990, data em que passou a  
receber  a  pensão  especial  de  ex-combatente,  quando  esta  substituiu  o  
benefício da reforma, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, 
não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, conforme prevê o art. 198, 1,  
do Código Civil.”
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O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de 
incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve 
ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 25, p. 4-6).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Depreende-se dos fundamentos que constam da ementa do acórdão 

recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo 
juízo a quo,  no que se refere à acumulação de proventos almejadas pela 
recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação 
infraconstitucional (Lei Federal nº 8.059/90). Dessa forma, resta demonstrada 
a  não  ocorrência  de  ofensa  constitucional  direta,  o  que  inviabiliza  o 
processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do 
STF. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.  CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM 
O  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  PENSÃO POR  MORTE  DE  EX-
COMBATENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  ALEGADA CONTRARIEDADE  AO  PRINCÍPIO  DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 929.961-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016). 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO 
ESPECIAL COM  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  CONDIÇÃO  DE  EX-
COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ART. 102 DA LEI  MAIOR. ACÓRDÃO 
RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já  
asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não 
há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados 
nas  razões  recursais,  porquanto  compreender  de  modo  diverso  exigiria  
análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela 
Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível,  
portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida 
a  exigência  do  art.  102,  III,  ‘a’,  da  Lei  Maior,  nos  termos  da  remansosa 
jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram 
aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo 
regimental  conhecido  e  não  provido.”  (RE  851.247-AgR,  Rel.  Min.  Rosa 
Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2015). 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, 
IV, a, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.356.199 (753)
ORIGEM : 10278090520198260576 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : ASSOCIAÇÃO LOTEAMENTO EUROPARK I
ADV.(A/S) : RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO (257793/SP)
RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE 

DO RIO PRETO

DECISÃO: Trata-se  de  agravo  contra  inadmissibilidade  de  recurso 
extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  Execução  fiscal  Ação  declaratória  de 
inexistência  jurídico-tributária  -  Insurgência  contra  sentença  rejeitou  a 
impugnação  do  valor  da  causa  e  julgou  extinta  a  execução  fiscal,  sem 
julgamento  de  mérito  em  razão  da  ilegitimidade  ativa  da  Associação  e 
condenando-a  ao  pagamento  dos  ônus  sucumbenciais.  1)  Do  recurso  do 
município  Pretensão  de  acolhimento  à  impugnação  ao  valor  da  causa  O 
objetivo da ação declaratória não se refere à isenção de pagamento do IPTU 
mas sim questionar o valor do tributo em razão da forma inconstitucional de 
apuração Pedido declaratório - Não existência de provento econômico que se 
possa valorar - Atribuição do valor da causa em R$ 10.000,000 (dez mil reais) 
não  se  afigura  inadequado  Manutenção.  2)  Do  recurso  da  Europark  I 
Ilegitimidade ativa Associação constituída para representar seus associados, 
adquirentes de lotes, não possui legitimidade para postular em juízo em nome 
próprio direito alheio, saldo quando autorizado por lei (artigos 18 e 124, inciso 
I, ambos do CPC/2015) Entendimento dos artigos 32 e 34 do CTN - Sentença 
mantida Recursos não providos”. (eDOC 24, p. 100)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, 
a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 93, IX, do 
texto constitucional.

Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional em 
razão da rejeição dos embargos de declaração.

Sustenta-se  que  a  parte  recorrente  é  uma  associação  constituída 
para  a  defesa  dos  interesses  dos  proprietários  de  lotes  que  compõe  o 
loteamento  Europark.  Afirma-se,  assim,  que  está  autorizada  a  promover  a 
presente  demanda,  conforme  aprovação  constante  da  ata  da  assembleia 
geral.

Argumenta-se  que  os  associados  da  parte  recorrente  são  os 
verdadeiros possuidores dos imóveis, de modo que são eles os detentores do 
direito de questionar a incidência do tributo em discussão. Assevera-se que, 
na qualidade de titulares do direito de ação, conferiram poder para que a parte 
ingressasse com a ação para a defesa de seus interesses, nos termos do art. 
5º, XXI, da CF/88.

Aduz-se que esta Corte, no julgamento do RE-RG  573.232 (tema 
82), entendeu que, para o ajuizamento de ação coletiva, é preciso autorização 
expressa dos associados, podendo se materializar por meio de decisão em 
assembleia,  que é a hipótese dos autos. 

É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Na  hipótese,  verifico  que  o  Tribunal  de  origem,  ao  examinar  a 

legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal 
e  Código  de  Processo  Civil)  e  o  conjunto  probatório  constante  dos autos, 
afastou a legitimidade da parte  recorrente para o ajuizamento da ação na 
origem, em razão da definição do proprietário do bem. Nesse sentido, extrai-
se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“Melhor  sorte  não assiste à apelante Europark  I  quanto a alegada 
legitimidade ativa.

Observa-se, de início, que este recurso de apelação foi distribuído a 
este  Relator  por  prevenção  ao  agravo  de  instrumento  nº 
2166603-68.2019.8.26.0000,  interposto  em  face  da  decisão  que  indeferiu 
pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora Europark I. 

O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da ilegitimidade 
ativa da recorrente nos seguintes termos: 

‘Consoante se depreende dos autos, o imóvel objeto da tributação 
não pertence à agravante “Associação Loteamento Europark I’, denominada 
comercialmente  “Village  Provence”,  tendo  como  legítima  proprietária  a 
empresa Costa & Brito Incorporadora Ltda. 

A referida associação, ainda que constituída para representar os seus 
associados,  adquirentes  dos  lotes,  não  tem legitimidade  para  postular  em 
juízo, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 
do CPC/2015). 

O artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU ‘tem 
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel’. 

O art. 34 do CTN, dispõe que o contribuinte do IPTU é ‘o proprietário 
do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título’. 

Assim, na hipótese dos autos, a eventual inexigibilidade do IPTU e a 
discussão acerca do direito à repetição do indébito tributário corresponde a 
interesse  individual  da  proprietária  ou  dos  titulares  do  domínio  útil  ou 
possuidores  do  imóvel,  cabendo  a  qualquer  um  deles  o  ajuizamento  da 
demanda (art. 124, inciso I, do CPC/2015). 

Por fim, cumpre ressaltar que ‘as convenções particulares, relativas à 
responsabilidade  pelo  pagamento  de  tributos,  não  podem  ser  opostas  à 
Fazenda  Pública,  para  modificar  a  definição  legal  do  sujeito  passivo  das 
obrigações tributárias correspondentes.’ (art. 123, do CTN)’. 

Outrossim, não havendo notícias de interposição de recurso em face 
daquele julgamento, o acórdão transitou em julgado em 10/12/2019, conforme 
se observa da certidão copiada às fls. 993. 

Diante  disso,  da  mesma  forma  que  a  agravante  não  possuía 
legitimidade ativa para recorrer daquela decisão, não tem legitimidade para 
recorrer da sentença uma vez que a matéria relativa à condição de ação já foi 
decidida, de igual maneira, nos autos daquele agravo de instrumento. 

Não é de somenos importância destacar que o MM. Juiz, ao prolatar 
a sentença deixou expressamente consignado: 

‘Entretanto,  como  se  depreende  dos  autos,  os  imóveis  objeto  da  
tributação ora debatida não pertencem à parte  autora,  vez que têm como 
legítima proprietária a empresa Costa & Brito Incorporadora Ltda. 

Portanto,  aludida  associação  -  mesmo  que  constituída  para 
representar  seus  associados,  os  promissários  compradores  dos  lotes  que  
compõem o Europark I -,  não tem legitimidade para postular em juízo, em  
nome próprio, direito alheio, exceto quando há autorização por lei (art. 18 do  
CPC).

Nessa toada, segundo prescreve o art. 32 do CTN, o IPTU tem como 
fato  gerador  a  propriedade,  o  domínio  útil  ou  a  posse  de  bem  imóvel;  
dispondo o art. 34, do mesmo diploma legal, que o contribuinte do IPTU é o  
proprietário  do imóvel,  o  titular  do seu domínio  útil,  ou o seu possuidor  a  
qualquer título. 

Destarte,  o  debate  trazido  aos  autos -  ou seja,  a  ilegitimidade da 
exação,  bem  como  eventual  direito  à  repetição  do  indébito  tributário  -  
corresponde a interesse individual da proprietária ou dos titulares do domínio 
útil ou possuidores do imóvel, cabendo a qualquer um deles o ajuizamento da 
demanda (art. 124, inc. I, do CPC). 

Em arremate,  ressalte-se  que  convenções  particulares,  relativas  à 
responsabilidade  pelo  pagamento  de  tributos,  não  podem  ser  opostas  à 
Fazenda  Pública  para  modificar  a  definição  legal  do  sujeito  passivo  das  
obrigações tributárias correspondentes (art. 123, do CTN) 
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(...)  Por  fim,  registre-se  que  a  empresa  Costa  &  Brito,  acima  
mencionada,  já  propôs  ação  anulatória  -  Processo  nº  
1004418-26.2016.8.26.0576 - 2ª VFP local, onde é possível verificar que os 
lançamentos foram efetuados em seu nome, inclusive, dos exercícios que ora 
se  discute;  que  referida  ação  já  foi  sentenciada,  anulando  o  IPTU  dos  
exercícios de 2015/2016 (que, diga-se, encontravam-se com a exigibilidade 
suspensa), incidentes sobre todos os 796 lotes que compõem os loteamentos 
Europark,  Europark  1  e Europark  2,  e  afastando  sujeição em relação aos 
exercícios futuros por reconhecer como ilegítima a forma como instituída a  
base de cálculo, sentença esta, mantida pelo E. TJ/SP e com recurso especial  
não conhecido pelo Col. STJ, pendente apenas de embargos de declaração  
opostos pela municipalidade. Mais não é preciso acrescentar; sendo de rigor,  
na hipótese, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa”. (eDOC 24, p. 
103-106)

Assim,  verifica-se que  a  matéria  debatida  pelo  Tribunal  de origem 
restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo 
que a ofensa à Constituição,  se existente,  seria  reflexa  ou indireta,  o  que 
inviabiliza o processamento do presente recurso. 

Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do 
acervo  fático-probatório,  providência  inviável  no  âmbito  do  recurso 
extraordinário.  Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do 
Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  FEDERAÇÃO  DE  TRABALHADORES. 
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 739.732 AgR, Rel. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.8.2013)

Por  fim,  registro  que  esta  Corte,  no  julgamento  do  AI-QO-RG 
791.292, de minha relatoria,  DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à 
afronta ao art. 93, IX, da CF/88, por meio do regime da repercussão geral. 
Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão 
geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o 
referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda 
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada 
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 
decisão. Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação 
do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua 
decisão  de  modo  suficiente  a  demonstrar  as  razões  objetivas  do 
convencimento  do  julgador.  Desse  modo,  a  prestação  jurisdicional  foi 
concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão 
contrária aos interesses do recorrente.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, 
c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do 
CPC,  majoro,  em  10%,  o  valor  da  verba  honorária  fixada  anteriormente 
(eDOC 24, p. 107), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido 
dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 26 de novembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.552 (754)
ORIGEM : 00542611220208190000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.(A/S) : SERGIO EDUARDO DA CUNHA LEAL CARNEIRO 

(066841/RJ)
RECDO.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  da  MESA  DIRETORA  DA  ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão que 
negou seguimento  ao Recurso Extraordinário  interposto  contra  acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 2).

Cuida-se,  na  origem,  de  Representação  por  Inconstitucionalidade, 
com pedido de medida cautelar,  ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face da Lei  Estadual 8.723, de 24 de 
janeiro de 2020, que “institui o Programa Estadual de Videomonitoramento – 
PEV -, com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance do monitoramento 
por câmeras no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências”.

Eis o teor da norma:
“Art. 1º Fica instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Polícia  

Militar e da Secretaria de Estado de Polícia Civil, ou a qualquer órgão que  
venha substituí-las, o Programa Estadual de Videomonitoramento (PEV), que  
tem por objetivo a maximização do alcance da rede de monitoramento gerida 

pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). 
Art. 2º O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vinculado  

à Secretaria de Estado de Polícia Militar e à Secretaria de Estado de Polícia 
Civil,  ou  a  qualquer  órgão  que  venha  substituí-las,  poderá  recepcionar  a  
cessão gratuita de imagens de câmeras de segurança privadas que sejam 
direcionadas para vias públicas. 

Parágrafo único. A cessão de imagens de CFTV (Circuito Fechado de 
Televisão)  realizada  por  particulares,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  terá  
natureza jurídica de doação sem encargos para o Estado do Rio de Janeiro,  
que se encarregará de viabilizar a integração da unidade privada ao Centro 
Integrado de Comando e Controle (CICC). 

Art. 3º A cessão gratuita de imagens de câmeras de segurança pela  
sociedade civil  far-se-á mediante Termo de Cessão de Imagens, sem ônus 
para o cedente, conforme padrão a ser disponibilizado no sítio eletrônico da  
Secretaria de Estado de Polícia Militar. 

§  1º  As  pessoas  físicas  e  jurídicas  interessadas  em  ceder 
gratuitamente as imagens de CFTV ao Estado do Rio de Janeiro deverão se  
inscrever por meio de sítio eletrônico. 

§  2º  A Secretaria  de  Estado  de  Polícia  Militar  e  a  Secretaria  de  
Estado  de  Polícia  Civil,  ou  qualquer  órgão  que  venha  substituí-las, 
selecionarão as propostas de cessão gratuita das imagens conforme critérios  
de conveniência e oportunidade, bem como viabilidade técnica e operacional. 

§  3º  A Secretaria  de  Estado  de  Polícia  Militar  e  a  Secretaria  de  
Estado de Polícia Civil, ou a qualquer órgão que venha substituí-las, poderão 
celebrar acordos de cooperação técnica junto às pessoas físicas e jurídicas 
interessadas em compartilhar as imagens adquiridas no âmbito do Programa 
Estadual de Videomonitoramento (PEV). 

§  4º  A Secretaria  de  Estado  de  Polícia  Militar  e  a  Secretaria  de  
Estado  de  Polícia  Civil,  ou  a  qualquer  órgão  que  venham a  substituí-las,  
poderão  firmar  convênio  para  cessão  de  câmeras  de  vigilância  e  
equipamentos  correlatos  para  estabelecimentos  comerciais  e  residenciais, 
desde que: 

I  –  o  estabelecimento  comercial  e/ou  residencial  ceda,  como 
contrapartida, as imagens das câmeras de vigilância ao Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC); 

II  – o estabelecimento comercial  e/ou residencial  seja  responsável  
pelo custo de manutenção dos equipamentos de vigilância durante a vigência  
do convênio.

Art.  4º A Secretaria de Estado de Polícia Militar e a Secretaria de 
Estado de Polícia Civil, ou a qualquer órgão que venha substituí-las, poderão 
celebrar acordos de cooperação técnica junto aos órgãos de segurança do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  com  o  objetivo  de  compartilhar  as  imagens 
adquiridas no âmbito do Programa Estadual de Videomonitoramento (PEV). 

Art.  5º  As despesas financeiras resultantes da aplicação desta Lei  
correrão por conta das dotações próprias consignadas como encargos gerais  
do Estado, suplementadas se necessário. 

Art.  6º  Fica  instituído  Grupo  de  Trabalho  permanente,  com  a 
finalidade de executar o Programa Estadual de Videomonitoramento (PEV), a  
ser  composto  pelos  seguintes  órgãos  e  entidades,  sob  a  presidência  do  
primeiro: 

I – Secretaria de Estado de Polícia Militar; 
II – Secretaria de Estado de Polícia Civil; 
III  – Chefe Executivo do Centro Integrado de Comando e Controle  

(CICC). 
Art. 7º O Grupo de Trabalho de que dispõe o artigo anterior deverá  

apresentar  plano  detalhado  de  execução  do  Programa  Estadual  de 
Videomonitoramento (PEV) no prazo de 30 dias contados da publicação desta 
Lei. 

Art.  8º  O  plano  de  execução  do  Programa  Estadual  de  
Videomonitoramento (PMV) deverá priorizar o alcance às regiões do Estado 
onde  se  concentrem  as  grandes  manchas  criminais,  de  acordo  com  as  
estatísticas oficiais.

Art. 9º A análise dos requerimentos para cessão gratuita das imagens  
será  realizada  pelo  Grupo  de  Trabalho  previsto  no  art.  6º  e,  após,  serão  
encaminhados aos órgãos citados no Art. 1º para seleção final. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Na inicial,  alega-se,  em síntese,  que  a  norma local,  de  iniciativa 

parlamentar, previu várias atribuições para a  Secretaria de Estado de Polícia 
Militar e para a Secretaria de Estado de Polícia Civil, usurpando, portanto, a 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo 
legislativo que verse sobre a Administração Pública,  conforme artigos 112, 
§1º, inciso II, alínea “d”; e 145, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Estadual.

Aduz,  ainda,  que  a  sanção  do  projeto  de  lei  pelo  Governador  do 
Estado não afasta o vício de iniciativa da norma, que vulnerou o princípio da 
separação dos poderes previsto no artigo 7º da Constituição Estadual.

Ao final, requer (a) “seja concedida a medida cautelar pleiteada, para 
os fins de se suspender a eficácia da Lei nº 8.723/2020, de 24 de janeiro de 
2020, do Estado do Rio de Janeiro, em sua integralidade, até que seja julgado 
o mérito da presente ação”; e (b) “no mérito, (…) seja julgado procedente o 
pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 8.723/2020, de 24 de 
janeiro de 2020, do Estado do Rio de Janeiro, em sua integralidade” (Vol. 1, fl. 
12). 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente 
o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.723/2020, nos 
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termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 1):
“REPRESENTAÇÃO  POR  INCONSTITUCIONALIDADE  –  LEI  DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR INSTITUINDO O PROGRAMA ESTADUAL DE 
VIDEOMONITORAMENTO – PEV COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E 
EXPANDIR  O  ALCANCE  DO  MONITORAMENTO  POR  CÂMERAS  NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO – 
INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PELA 
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  –  LEI  QUE  CRIA ATRIBUIÇÕES  PARA AS 
SECRETARIAS DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL – 
ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES NÃO OBSERVADO – AFRONTA AOS ARTIGOS 7º,  112,  §  1º, 
INCISO II, ALÍNEA ‘D’ E 145, II E VI, ALÍNEA “A” DA CARTA ESTADUAL – 
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  ESTADUAL  N.  8.723/2020  – 
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE”.

No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, 
III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 4), a MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos artigos 
2º; 61, § 1º, II, “e”; e 84, II e VI, “a”, da CF/1988 (reproduzidos pelos artigos 7º; 
112, § 1º,  II,  “d”;  e 145, II  e VI,  “a”,  da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro),  defendendo,  em  suma,  a  constitucionalidade  da  Lei  Estadual 
8.723/2020, eis que desprovida de qualquer vício de iniciativa. 

Afirma que a norma impugnada, que dispõe sobre política pública de 
segurança, não criou ou extinguiu qualquer órgão público, tampouco interferiu 
na organização e funcionamento da Administração do Estado.

Assevera que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido 
da  impossibilidade  de  se  conferir  interpretação  extensiva  ao  artigo  61  da 
Constituição  Federal,  que  trouxe  as  hipóteses  taxativas  de  limitação  à 
iniciativa parlamentar.

Ressalta  que  “não  há  inconstitucionalidade  na  lei  de  iniciativa 
parlamentar  que  cria  política  pública  de  realização  e  proteção  de  direitos 
fundamentais,  como os são a vida e a segurança da pessoa (Constituição 
Federal, art. 5°, caput)” (Vol. 4, fl. 15), bem como que uma norma que trate 
sobre segurança pública não pode ficar reservada à iniciativa de  apenas um 
dos Poderes.

Aduz que o impacto da norma na rotina dos servidores públicos é 
“mera decorrência lógica de qualquer inovação legislativa cujas aplicação e 
fiscalização devam se dar por meio das atividades tipicamente estatais” (Vol. 
4, fl. 23).

Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para se declarar a 
constitucionalidade da Lei 8.723, do Estado do Rio de Janeiro.

O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de 
que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram devidamente 
prequestionados, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 
6).

No Agravo, a parte refuta os óbices apontados, ao fundamento de 
que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos dispositivos 
constitucionais indicados no apelo extremo (Vol. 8).

É o que havia a relatar.
Trata-se  de  Agravo  em  Recurso  Extraordinário  através  do  qual  a 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO manifesta o seu inconformismo com o entendimento firmado pelo 
Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de 
iniciativa,  da  Lei  Estadual  8.723,  de  24  de  janeiro  de  2020,  que  criou  “o 
Programa  Estadual  de  Videomonitoramento  –  PEV  -,  com  o  objetivo  de  
aperfeiçoar e expandir o alcance do monitoramento por câmeras no Estado  
do Rio de Janeiro e dá outras providências”.

A  norma  local,  de  iniciativa  parlamentar,  a  despeito  de  sua  boa 
intenção,  estabelece competências para o Poder Executivo do Estado,  em 
especial para a Secretaria de Estado de Polícia Militar e para a Secretaria de 
Estado de Polícia Civil.

Ao assim dispor, usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República no art. 61, § 1º, 
II, “e”, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os entes da 
Federação. Veja-se o teor do dispositivo constitucional referido:

“Art.  61.  A iniciativa  das  leis  complementares  e  ordinárias  cabe  a 
qualquer  membro  ou  Comissão  da  Câmara  dos  Deputados,  do  Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República 
e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b)  organização  administrativa  e  judiciária,  matéria  tributária  e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c)  servidores  públicos  da  União  e  Territórios,  seu  regime  jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
d)  organização  do  Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública  da 

União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 
da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e)  criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva”. (grifo nosso)

A jurisprudência da CORTE registra que a iniciativa privativa do Chefe 
do  Poder  Executivo,  estabelecida  no  art.  61,  §  1º,  II,  “e”,  da  Constituição 
Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente 
federativo,  veda  que  os  demais  legitimados  para  o  processo  legislativo 
proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes 
cominem  novas  atribuições.  Nesse  sentido,  vejam-se  os  seguintes 
precedentes:

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Artigos  238  e  239  da 
Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4. 
Criação do Conselho de Comunicação Social.  5.  O art.  61, § 1º,  inciso II, 
alínea “a”  da Constituição Federal,  prevê reserva de iniciativa do chefe do 
Poder  Executivo  para  criação  e  extinção  de  ministérios  e  órgãos  da 
administração pública. 6.  É firme a jurisprudência desta Corte orientada 
pelo  princípio  da  simetria  de  que  cabe  ao  Governador  do  Estado  a 
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e 
de  órgãos  da  administração  pública.  7.  Violação  ao  princípio  da 
separação  dos  poderes,  pois  o  processo  legislativo  ocorreu  sem  a 
participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.” 
(ADI 821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2015)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 
6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE 
JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS 
ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar 
sobre  organização  administrativa  no  âmbito  do  Estado.  2.  Lei  de 
iniciativa  parlamentar  que  afronta  o  art.  61,  §  1º,  inc.  II,  alínea  e,  da 
Constituição  da  República,  ao  alterar  a  atribuição  da  Secretaria  de 
Educação  do  Estado  de  Alagoas.  Princípio  da  simetria  federativa  de 
competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o 
vício  formal  de  iniciativa  legislativa.  Precedentes.  4.  Ação  direta  de 
inconstitucionalidade  julgada  procedente.”  (ADI  2329,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 25/6/2010)

Ainda nesse sentido: ADI 3.792, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno,  DJe  de 1º/8/2017;  ADI  4.211,  Rel.  Min.  TEORI ZAVASCKI,  Tribunal 
Pleno,  DJe  de  21/3/2016;  ADI  3.169,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2015, entre muitos outros julgados.

Conforme bem pontuado pelo Procurador-Geral do Estado, a norma 
trouxe diversas atribuições para a Secretaria de Estado de Polícia Militar e 
para  a  Secretaria  de  Estado  de  Polícia  Civil,  tais  como  “a  recepção  de 
imagens  de  câmeras  de  segurança  privadas  (artigo  2º),  a  seleção  das 
propostas de cessão de imagens (artigo 3º, §2º), a celebração de acordos de 
cooperação  técnica  (artigo  3º,  §3º),  a  celebração  de  convênios  com 
estabelecimentos  comerciais  e  residenciais  para  a  cessão  de  câmeras  de 
vigilância  (artigo  3º,  §4º),  além  da  instituição  de  um  Grupo  de  Trabalho 
envolvendo as duas Secretarias e o Chefe Executivo do Centro Integrado de 
Comando e Controle - CICC (artigo 6º)” (Vol. 1, fl. 4).

Há,  assim,  nítida  interferência  na  estrutura  e  funcionamento  de 
órgãos públicos sujeitos à direção superior do Poder Executivo.

De fato, tais atividades influenciam na atuação e no funcionamento da 
administração do Estado,  implicam a alocação de servidores e serviços e, 
consequentemente,  o  dispêndio  de  verbas  públicas,  ferindo  o  comando 
constitucional posto no art. 61, § 1º, II, “e”.

O acórdão recorrido observou esse entendimento,  razão pela qual 
merece ser mantido.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Publique-se. 
Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.617 (755)
ORIGEM : 00056037720144036100 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ANTONIO COIADO MARTINEZ JUNIOR
ADV.(A/S) : CLAUDIA COSTA CHEID (210463/SP)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face de acórdão do Tribunal  Regional 
Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 7): 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  DE 
SEGURANÇA  –  GAS.  CARÁTER  PESSOAL.  NECESSIDADE  DE 
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL PARA FAZER 
JUS  AO  PAGAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 
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1.  A  Resolução  nº  108/12  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  
Trabalho não extrapolou o poder de regulamentar a Gratificação de Atividade 
de Segurança – GAS, já que ao prever a obrigatoriedade da participação em 
testes  de  condicionamento  físico  regulamentou  a  exigência  legal  de  
reciclagem anual para a percepção da gratificação.

2. Tendo em vista que a lei  exige a participação em programa de  
reciclagem anual para fazer jus ao pagamento da GAS, fica evidente o caráter  
pessoal  da  referida  gratificação,  já  que  por  disposição  da  própria  lei  de  
regência não se pode admitir que servidores que não participaram dos testes 
de condicionamento físico recebam o mesmo que aqueles que efetivamente  
cumpriram com o programa.

3.  Na medida em que o apelante  deixou  de participar  do  referido 
programa no momento oportuno, não tem direito a receber a GAS até que 
preencha todos os requisitos exigidos pela lei.

4. Apelação desprovida.”
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 8).
No  recurso  extraordinário,  com fundamento  no  art.  102,  III,  a,  do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI; e 37 da 
Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 37, p. 13):
“A  partir  do  comando  legal  e  da  abrangência  das 

atividades/atribuições  da  área  de  segurança  e  transporte,  torna-se 
insustentável a postura da Administração que, mesmo submetendo o servidor 
ao exercício do cargo não o remunera nos exatos ditames da lei. 

Logo, não se insere no poder regulamentar da Administração, através  
do CSJT ou do Tribunal Regional Trabalhista, a exclusão do pagamento da  
GAS,  mesmo  no  exercício  pleno  do  cargo  referido  no  artigo  2º  da  Lei  
11.416/06. 

Em se tratando a aplicação da Lei 11.416/2006 para o pagamento da  
GAS, a Recorrida não poderia inovar, restringindo onde a lei não o fez. Note-
se que, em nenhum momento, a Lei 11.416/2006 afastou a extensão da GAS 
aos servidores que eventualmente não tenham realizado algum tipo de teste 
de aptidão física.”

O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que 
a  análise  da  controvérsia  demandaria  a  interpretação  de  normas 
infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF  (eDOC 43, p. 
5-6).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O  Tribunal  de  origem,  quando  do  julgamento  da  apelação,  assim 

asseverou (eDOC 12, p. 4-5):
“O apelante é servidor público e ocupa o cargo de Técnico Judiciário,  

Área  Administrativa,  Especialidade  Segurança  do  quadro  de  pessoal 
permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

O  apelante  exerceu  a  função  comissionada  FC-5  até  25.09.2012,  
passando a receber a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS a partir  
de então. Entretanto, o pagamento da gratificação foi suspenso em abril de  
2013 porque o autor deixou de realizar os testes de condicionamento físico 
exigidos  pela  Resolução  nº  108/12  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  
Trabalho (fls. 50/50vº). 

(…)
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de percepção da Gratificação 

de Atividade de Segurança – GAS independentemente da participação em 
testes de condicionamento físico. Cuida-se de avaliar se a GAS tem caráter  
geral ou pessoal, se há que se observar a situação individual de cada servidor  
ou se a gratificação é devida pelo mero exercício do cargo. 

A Gratificação de Atividade de Segurança – GAS foi criada pelo artigo 
17 da Lei nº 11.416/06, o qual dispõe: 

Art.  17. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – 
GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário 
e de Técnico Judiciário referidos no § 2º do art. 4º desta Lei. 

§ 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta 
e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 

§ 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo 
servidor  designado para  o  exercício  de função  comissionada ou  nomeado 
para cargo em comissão. 

§ 3º É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual,  
conforme disciplinado em regulamento,  para o recebimento da gratificação 
prevista no caput deste artigo. 

Sendo assim,  verifica-se que a Resolução nº 108/12 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho não extrapolou o poder de regulamentar a  
Gratificação  de  Atividade  de  Segurança  –  GAS,  já  que  ao  prever  a 
obrigatoriedade  da  participação  em  testes  de  condicionamento  físico 
regulamentou a exigência  legal  de  reciclagem anual  para a percepção da 
gratificação. 

O apelante exerceu função comissionada desde o advento da Lei nº 
11.416/06,  que  criou  a  GAS,  até  25.09.2012,  período  no  qual  não  podia  
receber a gratificação. Após a dispensa, passou a receber o pagamento do 
benefício. 

Entretanto,  deixou de realizar  os  testes  de  condicionamento físico  
exigidos  para  recebimento  da  gratificação,  não  podendo  prevalecer  a 
alegação autoral de que a gratificação deveria ser paga até o subsequente  
programa de reciclagem anual. 

Isso porque houve programa de reciclagem oferecido pelo Tribunal no 

período de novembro de 2012 a fevereiro de 2012, quando o apelante já tinha  
sido dispensado da função comissionada e já estava recebendo a GAS e,  
ainda assim, o apelante se quedou inerte (fls. 50/50vº). 

Tendo  em  vista  que  a  lei  exige  a  participação  em  programa  de  
reciclagem anual para fazer jus ao pagamento da GAS, fica evidente o caráter  
pessoal  da  referida  gratificação,  já  que  por  disposição  da  própria  lei  de  
regência não se pode admitir que servidores que não participaram dos testes  
de condicionamento físico recebam o mesmo que aqueles que efetivamente  
cumpriram com o programa. 

Na  medida  em  que  o  apelante  deixou  de  participar  do  referido 
programa no momento oportuno, não tem direito a receber a GAS até que 
preencha todos os requisitos exigidos pela lei.”

Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão 
recorrido,  eventual  divergência  em  relação  ao  entendimento  adotado  pelo 
juízo  a  quo,  no  que  concerne  à  exclusão  da  gratificação  de  atividade  de 
segurança (GAS) por não ter cumprido as exigências da norma, demandaria o 
reexame da legislação infraconstitucional  (Lei  Federal  11.416/2006).  Dessa 
forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o 
que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  GRATIFICAÇÃO DE  ATIVIDADE  DE  SEGURANÇA  -  GAS.  
FUNÇÃO  COMISSIONADA.  DEBATE  SOBRE  A  POSSIBILIDADE  DE 
ACUMULAÇÃO.  VEDAÇÃO  EXPRESSA  NA  LEI  11.416/2006.  
NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
OFENSA  INDIRETA  OU  REFLEXA  À  CONSTITUIÇÃO.  1.  O  exame  da 
questão referente à possibilidade, ou não, de acumulação da Gratificação de 
Atividade de Segurança com Função Comissionada depende da apreciação  
da  legislação  infraconstitucional  que  serviu  de  base  ao  acórdão  recorrido. 
Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja 
o descabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega  
provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,  
observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art.  
98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a 
verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º  
do  mesmo  dispositivo.”  (ARE 1.014.769-AgR,  de  minha  relatoria,  Segunda 
Turma, DJe 6.2.218).

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.  GRATIFICAÇÃO DE 
ATIVIDADE  INDUSTRIAL.  DECRETO  ESTADUAL  16.282/94. 
INTERPRETAÇÃO  DE  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL  LOCAL. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  280  DO  STF.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
IMPOSSIBILIDADE  DEMAJORAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
NESTA SEDE  RECURSAL.  ARTIGO  85,  §  11,  DO  CPC/2015.  AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.”  (RE 937.468-AgR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira 
Turma, DJe 18.5.2017).

Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a 
inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do 
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos 
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 
748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática 
da RG). 

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  nos termos do art. 
932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. 

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os 
honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 
2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte 
beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.910 (756)
ORIGEM : 00015204720148260311 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
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PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO(A/S)
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 
ementado (Vol. 8, fl. 67):

“PROCESSO CIVIL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE 
FAZER — OBRAS DE INFRAESTRUTURA

— A falta de segurança aos usuários da via e o iminente risco de 
acidentes,  indicam  a  necessidade  imediata  de  realização  para  minorar  os 
riscos de acidentes no local

— Assim, é de clareza solar, destarte, a responsabilidade do apelante 
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em zelar pela segurança viária,  a fim de assegurar aos usuários o tráfego 
seguro no local, vez que o artigo 1º, § 2º, do CTB, preconiza que o trânsito 
seguro é um direito  de todos e dever  dos órgãos que compõe o Sistema 
Nacional de Trânsito, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua 
integralidade

— Deixo de fixar honorários recursais em razão de incidir no caso o 
art. 18 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)

— Recurso desprovido”. 
Opostos Embargos de Declaração (Vol.  8,  fl.  75),  foram rejeitados 

(Vol. 8, fl. 80).
No Recurso Extraordinário (Vol. 8, fl. 88), interposto com amparo no 

art.  102, III,  “a”,  da Constituição Federal,  o  ESTADO DE SÃO PAULO e o 
DEPARTAMENTO  DE ESTRADAS  DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - DER/SP alegam que o acórdão recorrido, ao determinar a realização 
de  obras  de  infraestrutura  para  a  segurança  no   trevo  existente  no  Km 
631+100  (Trevo  Salgado  Filho)  da  Rodovia  Comandante  João  Ribeiro  de 
Barros, violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), bem 
como os princípios orçamentários (artigo 167, incisos I  e II, §§ 1° e 3°, da 
CF/1988).

Destacam que foram tomadas “diversas medidas administrativas para 
adequar  o  trecho  rodoviário  em  questão  às  condições  de  segurança  dos 
usuários, com a implantação de dispositivos de sinalização aos condutores, 
faixas  de  aceleração  e  desaceleração,  canteiro  central  e  a  instalação  de 
radares”,  bem como “elaborado projeto  para construção de viaduto”,  razão 
pela qual “não há inércia nem morosidade da Administração Pública estadual 
em relação à questão debatida neste processo” (Vol. 8, fl. 93). 

Afirmam que “a realização de obras públicas está dentro da esfera de 
discricionariedade  do  Poder  Executivo,  que  atua  em  conformidade  com a 
disponibilidade  orçamentária,  ponderando  as  prioridades  na  alocação  dos 
recursos públicos existentes” (Vol. 8, fl. 94).

Em  contrarrazões,  o  Parquet  requer  a  manutenção  do  acórdão 
recorrido (Vol. 8, fl. 187). 

Na  sequência,  o  Tribunal  de  origem,  em juízo  de  admissibilidade, 
inadmitiu o RE, aplicando a Súmula 279 do STF (Vol. 8, fl. 162).

No Agravo, as partes refutam o referido óbice sumular (Vol. 8, fl. 176).
É o relatório. Decido. 
Reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade 

do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito. 
Assiste razão aos recorrentes.
No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de 

política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, 
no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício 
de sua conveniência e oportunidade. 

Nesse sentido, em caso análogo: 
“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Direito 

Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na 
cidade de Erechim.  Mérito  administrativo.  Impossibilidade de ingerência  do 
Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio 
da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes 
de  infirmar  a  decisão  agravada.  5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
DJe de 16/8/2013)

 Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na 
discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que 
estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto 
de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) 
procedente  da  Rússia.  Exclusão  da  região  Nordeste.  Adequação  da 
fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise 
de  legislação  infraconstitucional.  Afronta  reflexa.  Pretensão  fundada  em 
isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 

(...) 
2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade 

e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa  antidumping)  no 
exercício  de  sua  discricionariedade,  sob  pena  de  violação  do  princípio  da 
separação  de  poderes,  mormente  quando  não  demonstrada  ausência  de 
razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos 
autos. Precedentes.

(…)
4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 

DECRETO  N.  420/92.  LEI  N.  8.393/91.  IPI.  ALÍQUOTA REGIONALIZADA 
INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS 
ARTS.  150,  I,  II  e  §  3º,  e  151,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL. 
CONSTITUCIONALIDADE.

(...) 
3.  A concessão do benefício  da isenção fiscal  é  ato  discricionário, 

fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo 
controle  é  vedado ao Judiciário.  Precedentes.  Agravo regimental  a  que se 
nega  provimento.”  (RE  480.107-AgR,  Rel.  Min.  EROS  GRAU,  Segunda 
Turma, DJe de 27/3/2009)

Como  recorrentemente  destaco,  apesar  de  independentes,  os 
poderes  de  Estado  devem  atuar  de  maneira  harmônica,  privilegiando  a 

cooperação e a lealdade institucional  e afastando as práticas de guerrilhas 
institucionais, que acabam minando a coesão governamental  e a confiança 
popular  na  condução  dos  negócios  públicos  pelos  agentes  políticos.  Para 
tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de 
controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, 
um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo 
denomina-se  teoria  dos  freios  e  contrapesos (WILLIAM  BONDY.  The 
Separation  of  Governmental  Powers.  In:  History  and  Theory  in  the  
Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; 
VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra 
Editora,  1991;  DIOGO  DE  FIGUEIREDO  MOREIRA NETO.  Interferências 
entre  poderes  do  Estado  (Fricções  entre  o  executivo  e  o  legislativo  na 
Constituição de 1988).  Revista  de Informação Legislativa,  Brasília:  Senado 
Federal,  ano  26,  nº  103,  p.  5,  jul./set.  1989;  JAVIER  GARCÍA  ROCA. 
Separación  de  poderes  y  disposiciones  del  ejecutivo  com  rango  de  ley: 
mayoria,  minorías,  controles.  Cadernos  de Direito  Constitucional  e  Ciência  
Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; 
JOSÉ PINTO ANTUNES.  Da limitação  dos  poderes.  1951.  Tese  (Cátedra) 
Fadusp,  São  Paulo;  ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ.  Conflito  entre 
poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios 
e contrapesos entre os Poderes.  Revista de Informação Legislativa, Brasília: 
Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA 
JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de 
Montesquieu. Revista de Informação Legislativa ,  Brasília:  Senado Federal, 
ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de 
poderes e o constitucionalismo brasileiro.  Revista de Informação Legislativa, 
Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 

Tendo  por  parâmetros  hermenêuticos  esses  núcleos  axiológicos 
extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e 
sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a 
implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim 
de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser 
afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não 
pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem  os  encargos  político-jurídicos  que  sobre  eles  incidem  em 
caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia 
e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional,  assinala  nosso  decano,  o  eminente  Ministro  CELSO  DE 
MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 

Nessa  linha  de  consideração,  concluí,  exemplificativamente,  não 
caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas 
necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do 
Rio de Janeiro  (ARE 1.169.331/RJ);  (b)  a completa restauração de imóvel 
tombado  administrativamente  no  município  de  São  Cristóvão/SE  (ARE 
1.161.181/SE);  (c)  a  contratação de  professores  interlocutores  de LIBRAS, 
visando  ao  atendimento  de  alunos  portadores  de  deficiência  auditiva 
matriculados na rede  estadual  de  ensino do  Município  de Itatiba/SP (ARE 
759.755/SP);  e  (d)  o  fornecimento  de  atendimento  a  aluno  portador  de 
deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de 
atividade  acadêmica,  seja  de  caráter  curricular  ou  extracurricular  (ARE 
1.145.501/SP). 

O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava 
apto  a  legitimar  a  prestação  jurisdicional  pretendida  no  sentido  de  fazer 
executar  determinada  atividade  pública,  já  que,  repise-se,  “não  se  inclui,  
ordinariamente, no âmbito  das funções institucionais do Poder Judiciário  e  
nas  desta  Suprema  Corte,  em  especial  a  atribuição  de  formular  e  de 
implementar  políticas  públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,  Os 
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 
05,  1987,  Almedina,  Coimbra),  pois,  nesse  domínio,  o  encargo  reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a 
ingerência  do  Poder  Judiciário  no  Poder Executivo  estaria,  evidentemente, 
desorganizando a implementação das políticas públicas. 

Em  suma,  ao  impor  uma  determinada  conduta  à  Administração 
Pública,  a  correição  do  ato  judicial  se  notabiliza  por  respeitar  o  conteúdo 
programático  da  República  Federativa  do  Brasil,  previamente  definido  na 
Constituição Federal  de 1988,  bem como por  não intervir  no programa de 
governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do 
erário  e  estipular  as  diretrizes  governamentais,  essas  revestidas  de 
discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, 
características  insindicáveis  do  ato  (RE  475.954-AgR,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI, Primeira Turma,  DJe de 9/9/2013; e  RE 480.107-AgR, Rel.  Min. 
EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 

A convivência  harmônica  dos  poderes  republicanos  é  mantida  em 
demandas  nas  quais  os  aparentes  conflitos  são  marcados  pela  atividade 
judicial  excepcional,  emergencial  e tópica, com vistas a garantir  o gozo de 
direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª 
Turma deste TRIBUNAL : 

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICA 
PÚBLICA PELO  JUDICIÁRIO.  EXCEPCIONALIDADE.  NECESSIDADE  DE 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. 
RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
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1.  A jurisprudência  desta  Corte  afirma  a  possibilidade,  em  casos 
emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a 
inércia  ou  morosidade  da  Administração,  como  medida  assecuratória  de 
direitos fundamentais. Precedentes.

2.  Para  dissentir  do  acórdão  recorrido  quanto  à  morosidade  do 
Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do 
material  fático-probatório  dos  autos,  procedimento  vedado  em  instância 
extraordinária. Súmula 279/STF.

3.  Inaplicável  o  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  uma  vez  que  não  é 
cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, 
Lei  nº  7.347/1985).  4.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento,  com 
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 
AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 

E,  em  contexto  análogo  ao  que  ora  se  examina,  reconsiderando 
decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao 
RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas 
à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado 
em julgado (DJe de 27/11/2018): 

“Quanto  ao  mais,  a  jurisprudência  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  vem  rejeitando  as  teses  colocadas  no  presente  Recurso 
Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  EMBARGOS  CONHECIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DE PODERES.  DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. 
POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE 
SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo 
regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência 
deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, 
determinar  a  concretização  de  políticas  públicas  constitucionalmente 
previstas,  quando  houver  omissão  da  administração  pública,  o  que  não 
configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de 
declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, 
com  aplicação  de  multa  (art.  1.021,  §  4°,  do  CPC).(ARE  1043740  ED, 
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  DJe  de 
27/3/2018) 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS 
RESTAURAÇÃO  DE  RODOVIAS  DETERMINAÇÃO  PELO  PODER 
JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO 
CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO 
DECRETAÇÃO,  NO  CASO,  ANTE  A AUSÊNCIA DE  CONDENAÇÃO  EM 
VERBA HONORÁRIA  NA ORIGEM  AGRAVO  INTERNO  IMPROVIDO.(RE 
826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 
22/2/2017) “ 

Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da 
Administração  Pública,  para  fins  de  assegurar  o  exercício  de  direitos 
fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo 
emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que 
se encontram em estado de comprometimento. 

Consoante  se  constata  da  jurisprudência  desta  CORTE,  não  é 
suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera 
requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas 
que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo 
dotados  de  discricionariedade,  os  quais  se  amparam  nos  critérios  da 
oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 

Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde 
logo,  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  para  julgar 
improcedente o pedido inicial. 

Publique-se. 
Brasília, 8 de dezembro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.071 (757)
ORIGEM : 00051694719984013500 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 1ª REGIAO
PROCED. : GOIÁS
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) : ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
INTDO.(A/S) : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADV.(A/S) : EDER JACOBOSKI VIEGAS (8562A/AL, 32836/DF, 

11532/ES)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  COMPANHIA  NACIONAL  DE 
ABASTECIMENTO – CONAB. ARROZ EM CASCA NATURAL. SAFRA 85/86. 
INDENIZAÇÃO  PELAS  IRREGULARIDADES  NA  CLASSIFICAÇÃO 
REALIZADA  PELO  ESTADO  DE  GOIÁS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
DECRETO Nº  20.910/32.  IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES JUDICIAS 
PROPOSTAS  PARA  REPARAR  DANOS  CAUSADOS  AO  PATRIMÔNIO 
PÚBLICO.  ART.  37,  §5º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação ao Estado de Goiás, aplica-se o Decreto 20.910/1932, 
que fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

2. Em ação ajuizada pela CONAB em que pretende obter indenização 
pela classificação errônea de arroz em casca natural,  o prazo prescricional 
tem como termo inicial a data de apresentação do relatório final pelos técnicos 
do  Ministério  da  Agricultura,  no  qual  se  concluiu  pela  ocorrência  de 
irregularidades na classificação do arroz em casca, da safra 85/86, conforme 
relatório  da  auditoria  datado  de  5.12.1986.  Precedente:  AC 
2004.35.00.023907-0/GO, Quinta Turma, Rel.  Desembargador Federal João 
Batista Moreira, 18/04/2013 e-DJF1 P. 161.

3. A imprescritibilidade de que trata o art. 37, § 5º, da Constituição 
Federal restringe-se à pretensão de ressarcimento contra o agente causador 
do dano, não em face da pessoa jurídica de direito público cuja estrutura ele 
integre. Precedentes: AC 2007.43.00.006074-1/TO, Rel. Juíza Federal Maria 
Cecília de Marco Rocha (Conv.), Quinta Turma, 27/11/2015 e-DJF1 P. 1143; 
AC  2005.35.00.000528-5/GO,  Rel.  Juiz  Federal  Marcelo  Albernaz  (Conv.), 
Quinta Turma, 13/02/2009 e-DJF1 P. 527.

4. Apresentado o relatório final em 5.12.1986 e proposta a demanda 
em  2.4.1998,  resulta,  à  evidência,  a  ocorrência  do  transcurso  do  prazo 
prescricional quinquenal.

5.  Mantida  a  decisão  agravada  que  confirmou  a  sentença  que 
decretou  a  prescrição  do  direito  de  ação,  por  meio  da  qual  a  CONAB 
pretendia a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de indenização 
pela  classificação  errônea  de  1.525.097kg  de  arroz  em  casca  natural, 
referente à safra 85/86.

6.  Agravos  regimentais  da  CONAB  e  da  União  a  que  se  nega 
provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 19).

Neste RE, fundado no art.  102, III,  a,  da Constituição, sustenta-se 
ofensa ao art. 37, § 5º, da mesma Carta.

A  pretensão  recursal  não  merece  acolhida.  Destaco  do  voto 
impugnado:

“[...]
A sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência de prescrição, nos 

termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerou (fls. 370-371):
Em  qualquer  circunstância  que  se  queira  argumentar,  haveria  a 

consumação do lapso prescricional, porque decorreu mais de cinco anos entre 
a data do ajuizamento (02/04/98) da ação e os seguintes atos jurídicos:

1)  data  da  classificação  de  entrada  dos  produtos  armazenados  e 
vistoriados (05 a 09/86);

2) data do encerramento da auditoria (31/10/86);
3) data da subscrição do relatório de auditoria (05/12/86);
4) data em que a CLAVEGO, cobrada, afirmou que nada devia á CFP, 

conforme Of.  nº 059/87-Exec.,  de 07/07/87, que foi  recebida pela CFP em 
23/07/87 (processo 1998.35.005176-2, fls. 81-2).

Conforme entendimento jurisprudencial assente, ‘as dívidas passivas 
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual 
se originarem. É o que dispõe o art. 1º do Decreto-lei n. 20.910/32’ (AgRg no 
REsp 1120226/SC, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 04/05/2010, DJe 21/05/2010).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, ‘a imprescritibilidade 
prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal se aplica apenas ao agente 
ímprobo causador do prejuízo ao erário, não se estendendo à pessoa jurídica 
de direito público cuja estrutura ele integre’” (pág. 7 do documento eletrônico 
18)

Como se vê,  o  acórdão recorrido  decidiu  as questões postas  nos 
autos  com  fundamento  na  interpretação  da  legislação  infraconstitucional 
aplicável  à  espécie  (Decreto  20.910/1932),  bem  como  no  conjunto  fático-
probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao 
texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas 
pelo  Juízo  a quo,  além  de  incidir,  na  espécie,  a  Súmula  279/STF,  o  que 
também  inviabiliza  o  extraordinário.  Nesse  sentido,  cito  os  seguintes 
precedentes: 

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  POPULAR.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  CONDENAÇÃO  POR  CRIME  PREVISTO  NO  DECRETO-LEI 
201/1967.  NOMEAÇÃO  E  POSSE  EM CARGO  PÚBLICO.  ILEGALIDADE. 
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  MATÉRIA  DE  ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  INDIRETA  À  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  279  DO  STF. 
REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE 
AGRAVANTE.  MANIFESTO  INTUITO  PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DA 
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO 
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CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.246.121-AgR/SP, 
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SEGUNDO  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  IMPRESCRITIBILIDADE.  ANÁLISE  DA 
LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE  E  DO  CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 

1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 852.475-RG (Tema 897), com 
repercussão geral reconhecida, entendeu que ‘são imprescritíveis as ações 
de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei  
de Improbidade Administrativa’.

2.  O  Tribunal  de  origem  entendeu  que  houve  dano  ao  erário  na 
conduta praticada pela parte ora recorrente. Para chegar a conclusão diversa 
do  acórdão  recorrido,  seria  necessária  a  análise  da  legislação 
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material 
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. 
Nessas  condições,  a  hipótese  atrai  a  incidência  da  Súmula  279/STF. 
Precedente.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve 
prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.187.653-AgR-segundo/RO, 
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE  DE  RECURSO  DE 
COMPETÊNCIA DO STJ.  AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  TEMA 
181.  FALECIMENTO  DO  EX-PREFEITO  NO  CURSO  DO  PROCESSO. 
RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  SUCESSORES.  ALEGADA 
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. 
ART.  8º  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FATO 
SUPERVENIENTE.  INAPLICABILIDADE,  NA  VIA  EXTRAORDINÁRIA,  DO 
DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR 
DE  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO.  TEMAS  339  E  660  DA  RG.  ALEGADA 
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO,  DE  CARACTERIZAÇÃO  DE 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  E  DE  ATOS  DE  IMPROBILIDADE 
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 
NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG.

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos 
de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, 
da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG).

2.  Não  incide,  portanto,  na  hipótese,  o  Tema 576  da  repercussão 
geral (ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-
RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), ocasião em que o Plenário 
desta Corte reconheceu a repercussão geral  da questão versada naqueles 
autos, referente à possibilidade de processamento e julgamento de prefeitos 
por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/1992, 
tendo  em  vista  que,  no  caso  concreto,  sequer  foi  apreciado  o  mérito  da 
controvérsia.

3. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que 
não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido 
processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato 
jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, 
uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como 
no caso dos autos.

4.  Ao  julgar  o  AI-QO-RG 791.292,  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar 
Mendes,  DJe  13.08.2010,  o  Plenário  desta  Corte  assentou  a  repercussão 
geral  do  Tema  339  referente  à  negativa  de  prestação  jurisdicional  por 
ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 
93,  IX,  da  Constituição  Federal  exige  que  o  acórdão  ou  decisão  sejam 
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 
pormenorizado  de  cada  uma  das  alegações  ou  provas,  nem  que  sejam 
corretos os fundamentos da decisão. 

5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do 
art.  493  do  CPC/2015  (art.  462  do  CPC/1973)  em  sede  de  recurso 
extraordinário. 

6.  Eventual  divergência  em  relação  aos  fundamentos  do  aresto 
recorrido  que  aplicou  a  Súmula  7/STJ,  no  que  tange  às  alegações  de 
ausência de prejuízo ao erário, de caracterização de enriquecimento ilícito e 
de atos de improbidade administrativa, demandaria o necessário reexame de 
fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do 
STF.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 
85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
1.227.415-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO.  PRESCRIÇÃO.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO. 
RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO.  APURAÇÃO  DOS  MESMOS  FATOS  NA  SEARA 
CRIMINAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  DISCUSSÃO  SOBRE  A 
NATUREZA  DO  ATO  ILÍCITO.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 

I  –  Conforme  a  Súmula  279/STF,  é  inviável,  em  recurso 
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

II  –  Agravo regimental  a que se nega provimento”  (RE 1.307.382-
AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.080 (758)
ORIGEM : 00214916720088160000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DO PARANA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA
RECDO.(A/S) : FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARAES E 

OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (62032/DF, 

27134/PR)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  QUE  TORNA SEM  EFEITO 
APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL.  AUSÊNCIA 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 50, LV, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

´Em  respeito  às  garantidas  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório, a jurisprudência desta Corte vem proclamando o entendimento 
de que  a desconstituição  de qualquer  ato  administrativo  que repercuta  na 
esfera  individual  dos  servidores  ou  administrados  deve  ser  precedido  de 
processo administrativo que garanta a ampla defesa e o contraditório.´ (STJ - 
RMS 12821/GO, 6a T, DJ 24/03/03, p. 282, Rel.: Min. VICENTE LEAL). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 5 
do documento eletrônico 7). 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.292.104/PR, 
da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou a remessa dos 
autos  ao  Tribunal  de  origem para  a avaliação  de  omissões  relevantes  ao 
deslinde da controvérsia. 

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  assim  reanalisou  a 
questão: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO EVIDENCIADA,  NÃO 
APRECIADAS AS QUESTÕES REFERENTES À VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 
467 E 474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À NEGATIVA DE EFICÁCIA 
DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, PREVISTA NO ARTIGO 12, 
INCISO  I,  DA LEI  N.°  8.429/92.  EMBARGOS ACOLHIDOS  PARA SANAR 
OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 

1. O agente público foi condenado à pena de perda de função pública 
pela prática de ato de improbidade e à pena demissão com base no artigo 7°, 
V, 'e' do Regulamento das Penalidades Aplicáveis aos Auxiliares da Justiça 
sendo que a cassação da aposentadoria não constitui  consequência lógica 
das referidas sanções. O Decreto judiciário n.° 226/2008 extrapolou os limites 
da  decisão  judicial  de  forma  que  o  reconhecimento  da  sua  nulidade  não 
importa em violação à coisa julgada. 

2. Com a aposentação o servidor deixa de exercer função pública, 
que  fica  vaga,  de  modo  que  a  inaplicabilidade  da  sanção  decorre  da 
impossibilidade fática de não haver mais função a ser perdida”. (Documento 
eletrônico 14)

No RE,  fundamentado  no art.  102,  III,  a,  da Constituição Federal, 
alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LV e 34, § 7°, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia:
“O  impetrante  alega  que  o  Decreto  Judiciário  n.°  226/2008,  que 

cassou a sua aposentadoria, apenas deu cumprimento à decisão judicial que 
o  condenou  às  penas  e  demissão  e  de  perda  da  função  pública  com 
fundamento no artigo 7°, V, 'e' do Regulamento das Penalidades Aplicáveis 
aos Auxiliares da Justiça e no artigo 12, I da Lei n° 8.429/92, respectivamente. 

Pois bem, observe-se que não há no texto constitucional, tampouco, 
na  Lei  n.°  8.429/922  previsão  no  sentido  de  cassação  de  aposentadoria, 
ressalvando-se  que o rol  das penalidades  contido  no  artigo  12  da  Lei  n.° 
8.429/92 reveste-se de taxatividade, não se admitindo, portanto, que o Poder 
Público aplique sanção diversa. 

Neste  passo,  entende-se  inaplicável  a  pena  de  cassação  de 
aposentadoria quando na condenação se estabeleceu a pena de perda da 
função pública, não sendo aquela pena consequência lógica desta, valendo 
este raciocínio para a pena de demissão. 

Ademais, constitui pressuposto lógico à concessão da aposentadoria, 
além do tempo de atividade,  o  de contribuição. Nesta linha, tem-se que a 
cassação  da  aposentadoria,  consoante  já  se  ressalvou  na  decisão  ora 
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embargada,  ´importa  em  verdadeiro  confisco  de  todas  as  contribuições 
previdenciárias  realizadas  pelo  servidor  durante  31  anos  e, 
consequentemente,  em  locupletamento  ilícito  da  administração  pública´. 
(fls.516)

Destarte, conclui-se que o ato administrativo combatido extrapolou os 
limites da decisão judicial, de modo que não se verificou violação aos artigos 
467  e  474  do  Código  de  Processo  Civil."   (págs.  3  e  4  do  documento 
eletrônico 14)

Observo  que  o  Tribunal  a quo examinou  a  questão  com base  na 
legislação infraconstitucional  aplicável  à espécie (Lei  8.249/1992 e Decreto 
Judiciário  226/2008),  de modo que a apreciação  do recurso extraordinário 
demandaria  a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao 
caso, portanto eventual  ofensa à Constituição Federal  seria indireta, o que 
inviabiliza  o  recurso.  Além  disso,  para  reconsiderar  a  questão  relativa  à 
aplicação da pena de cassação da aposentadoria, seria necessária a análise 
da  gradação das sanções aplicáveis aos atos de improbidade,  impondo o 
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela 
Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PRELIMINAR  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  ÔNUS  DO 
RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA  DEFESA.  INEXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  (ARE 
748.371-RG,  REL.  MIN.  GILMAR  MENDES,  TEMA 660).  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  SANÇÕES.  GRADAÇÃO.  ANÁLISE  DE  MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA  E  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  DA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/
STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.”  (ARE 
884.264 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. 
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  COMPROVAÇÃO. 
RECONHECIMENTO.  GRADAÇÃO  DAS  PENAS.  PROPORCIONALIDADE. 
PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  AUSÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  FUNDAMENTOS  INFRACONSTITUCIONAIS 
AUTÔNOMOS  E  SUFICIENTES.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283/STF. 
CONTROVÉRSIA  QUE  DEMANDA  A  ANÁLISE  DE  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL 
PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER 
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  já  assentou  a  ausência  de 
repercussão  geral  da  questão  discutida  (ARE  639.228-RG,  Rel.  Min. 
Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de 
provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional. 

2.  O  Tribunal  de  origem  adotou  fundamentos  infraconstitucionais 
autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes 
ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça 
(Súmula 283/STF). 

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão 
constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia 
sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-
RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 

4.  A  solução  da  controvérsia  demanda  a  análise  de  matéria 
infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório 
constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso 
extraordinário. 

5.  Inaplicável  o  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  uma  vez  que  não  é 
cabível  condenação  em  honorários  advocatícios  (arts.  17  e  18,  Lei  nº 
7.347/1985). 

6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079 AgR/MG, Rel. Min. 
Roberto Barroso)

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SANÇÕES. 
PRESCRIÇÃO.  LEI  Nº  8.429/1992.  REELABORAÇÃO  DA  MOLDURA 
FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 
1º.9.2015. 

1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que 
incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. 
Recebimento  como  agravo  regimental  com  fundamento  no  princípio  da 
fungibilidade. 

2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não 
alcança  estatura  constitucional.  Não  há  falar  em  afronta  aos  preceitos 
constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso 
exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da 
Corte  de  origem,  a  tornar  oblíqua  e  reflexa  eventual  ofensa,  insuscetível, 
como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida 
a  exigência  do  art.  102,  III,  “a”,  da  Lei  Maior,  nos  termos  da  remansosa 

jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração 
recebidos  como  agravo  regimental,  ao  qual  se  nega  provimento.”  (ARE 
895.908 ED/PE, Re. Min. Rosa Weber)

“1. Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo 
para  negar  seguimento  a  recursos  extraordinários.  Conversão  em  agravo 
regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 

2.  Improbidade  Administrativa.  Servidores  públicos  e  agentes 
políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 

3.  Sanções.  Individualização  da  pena.  Matéria  infraconstitucional. 
Revolvimento do conjunto fático-probatório. 

4.  Alegação  de  inconstitucionalidade  da  Lei  8.429/92.  Óbice  da 
Súmula 284 do STF. 

5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (ARE   753.460 
ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.262 (759)
ORIGEM : 00303488520138260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S) : MARIA DE LOURDES COELHO BALARIM E OUTRO(A/

S)
ADV.(A/S) : NELSON CAMARA (15751/SP)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“PENSÃO  —  COMPLEMENTAÇÃO  —  FEPASA —  A pensão  por 
morte  deverá  corresponder  à  totalidade  dos  vencimentos  ou  proventos  do 
servidor  falecido  (CF,  art.  40,  §  71)  —Precedentes  do  Egrégio  Supremo 
Tribunal Federal —A redação dada pela EC n° 41/03 não significa que houve 
a  repristinação  da norma que limitava  a pensão a 80% dos proventos do 
instituidor do benefício — Aplicação da aludida Emenda que não possui efeito 
prático na espécie, vez que as pensões não atingém o teto da Previdência. 
Remessa  necessária  e  recurso  de  apelação  improvidos”.  (pág.  2  do 
documento eletrônico 4)

Tendo  em  vista  o  julgamento  do  RE  603.580/RJ  (Tema  398  da 
sistemática de Repercussão Geral), da minha relatoria, o Presidente da Seção 
de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou 
a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação 
(pág. 17 do documento eletrônico 7).

O  Tribunal  a  quo entendeu  que  o  acórdão  não  confronta  o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  JUÍZO DE RETRATAÇÃO.  Artigo 
1.040,  II  do  Código  de  Processo  Civil.  PENSÃO.  FERROVIÁRIO. 
COMPLEMENTAÇÃO. Lei  infraconstitucional  que limitou a complementação 
da pensão. Acórdão que entendeu incabível a redução, vez que a redação 
dada ao § 7°, do artigo 40 pela Emenda Constitucional n° 41/03, não ensejou 
a repristinação da norma que limitava as pensões a 80% da remuneração do 
instituidor do benefício. Proventos de aposentadoria que não ultrapassam o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social. Repercussão Geral - Tema 396, que não se revela apta a ensejar a 
modificação do julgado. Manutenção do v. acórdão”. (Documento eletrônico 8) 

No RE,  fundamentado  no art.  102,  III,  a,  da Constituição Federal, 
alegou-se, em suma,  violação dos art.  40,  caput e §§ 7°  e  3°  (§ 3°  com 
redação conferida pela EMC 20/1998 e § 7°com a redação conferida pela 
EMC 41/2003), da mesma Carta. 

Bem examinados os autos,  observo  que a pretensão recursal  não 
merece acolhida.

O Tribunal de origem assim dirimiu a questão:
“A Constituição  Federal  adota  a  expressão  servidor  público  para 

designar  todas as pessoas  que  prestam serviços  a Administração Pública, 
com vínculo empregatício, incluídos os estatutários, os empregados públicos e 
os servidores temporários.  Não havendo distinção na norma constitucional, 
entende-se que o benefício da pensão por morte, previsto no antigo parágrafo 
5° do artigo 40, hoje constante do parágrafo 7°, conforme redação trazida pela 
Emenda Constitucional n° 41/03, estende-se aos pensionistas de servidores 
falecidos da empresa FEPASA, incorporada pela Rede Ferroviária  Federal. 
Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, que independe 
da instituição do regime jurídico único. 

O benefício da pensão por morte, na forma, prevista, corresponderá à 
totalidade  dos  vencimentos  ou  proventos  do  servidor  falecido,  sendo  de 
eficácia  imediata  e  não  dependendo  de  complementação.  O  limite 
estabelecido pelo teto dos benefícios do regime geral de previdência social, 
acrescido de 70% da parcela que exceder a esse limite, não prejudica o direito 
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das autoras, vez que as suas pensões não atingem aquele valor. 
Não se cuida,  no caso,  de criação ou majoração de vencimentos, 

proventos  ou  pensões.  A garantia  da  integralidade  do  benefício  por  morte 
acha-se expressa na Carta Magna de 1988, não ocorrendo, pois, afronta ao 
artigo 195, § 5°, da Constituição Federal e ao princípio da legalidade”. (págs. 3 
e 4 do documento eletrônico 4).

Esta  Corte  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  os  antigos 
ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao 
regime jurídico estatutário, fazendo jus seus dependentes à integralidade da 
pensão por morte. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: AI 
244.972-AgR, Rel. Min. Moreira Alves; RE 237.049-AgR, Rel. Min. Maurício 
Corrêa; RE 211.984-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ARE 953268-Arg/SP, Rel. 
Min. Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:  

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-
SERVIDOR  DA  FEPASA.  REGIME  ESTATUTÁRIO.  PENSIONISTAS. 
INTEGRALIDADE  DA PENSÃO.  POSSIBILIDADE.  AUTOAPLICABILIDADE 
DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  já decidiu que os 
pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor 
da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em 
conta  a  autoaplicabilidade  do  art.  40,  §  7º,  da  Constituição  Federal. 
Precedentes. 

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o 
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do 
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 

AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  FERROVIÁRIOS  DA  EXTINTA  FEPASA. 
PENSÃO  POR  MORTE.  INTEGRALIDADE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM 
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  TRIBUNAL. 
PRECEDENTES.  RECURSO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NOVO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  EM 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NO  JUÍZO  RECORRIDO. 
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL.  ARTIGO 
85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 998.401 
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL.  EX-SERVIDORES  DA  FEPASA.  REGIME 
ESTATUTÁRIO.  PENSIONISTAS.  PENSÃO  INTEGRAL.  AUTO-
APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º) DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. 

1. Orientação de ambas as Turmas deste Tribunal no sentido de que 
os  antigos  ferroviários  que  atuavam  perante  a  extinta  FEPASA estavam 
submetidos ao regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. 

2.  Recebimento  de  pensão  por  morte  no  valor  da  totalidade  dos 
vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à luz do auto-aplicável art. 
40, § 5º (atual § 7º), da Constituição do Brasil, observado o teto inscrito no art. 
37, XI, da CB/88. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(AI 548.235 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau) 

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
CONSTITUCIONAL.  FERROVIÁRIOS  DA  EXTINTA  FEPASA.  REGIME 
JURÍDICO  ESTATUTÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.  INTEGRALIDADE. 
PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 884.241/SP, Rel. Min. Cármen 
Lúcia)

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.523 (760)
ORIGEM : 50165867720204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : SUELI DA SILVA
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário  interposto em face de acórdão do Tribunal  Regional 
Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 1):

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
COMPETÊNCIA.  ALTERAÇÃO  PROMOVIDA  PELA  LEI  Nº  13.876/2019,  
SANCIONADA EM 23-9-2019.  DEMANDA AJUIZADA EM 2020.  REMESSA 
DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 

1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor 
em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações  
promovidas  nas  demandas  de  competência  delegada  da  Justiça  Estadual  

aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.
2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da 

Justiça  Federal  (CJF)  em  sessão  ordinária,  ocorrida  em  11-11-2019,  ao  
aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas  
cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da 
competência  federal  delegada  aplicável  às  comarcas  de  domicílio  do 
segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara  
Federal.

3.  A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do  
Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas  
que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista  
publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca  
sobre a qual versam os autos não está incluída na lista,  não persistindo a  
competência  da  Justiça  Estadual  delegada para  os  processos  ajuizados a 
partir de 1-2020.

4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 
Incidente  de  Assunção  de  Competência  no  Conflito  de  Competência  nº  
170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de  
qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício  
da  jurisdição  federal  delegada)  para  a  Justiça  Federal,  até  o  julgamento  
definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a  
vigência da Lei nº 13.876/2019.”

Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de 
repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 64, p. 7-9):

“Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o  
entendimento  de  autores  de  renomada  sobre  o  significado  da  referida  
expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo  
que  tem  transcendência,  aquilo  que  terá  o  sentido  de  relevância  e  que 
transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 

Logo,  uma  causa  é  provida  de  repercussão  geral  quando  há 
interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente 
dos envolvidos naquele litígio.  No momento em que o julgamento daquele  
recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma 
gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa  
repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.

Nesse diapasão, corroboramos com os ensinamentos de José Miguel  
Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os  
quais pede-se vênia para transcrever: 

1. Repercussão geral jurídica: a definição da noção de um instituto  
básico  do  nosso  direito,  "de  molde  que  aquela  decisão,  se  subsistisse, 
pudesse significar perigoso e relevante precedente";

2.  Repercussão  geral  política:  quando  "de  uma  causa  pudesse 
emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou 
organismos internacionais";

3.  Repercussão  geral  social:  quando  se  discutissem  problemas  
relacionados  "à  escola,  à  moradia  ou  mesmo à legitimidade  do  Ministério  
Público para a propositura de certas ações";

4.  Repercussão  geral  econômica:  quando  se  discutissem,  por 
exemplo,  o  sistema  financeiro  da  habitação  ou  a  privatização  de  serviços  
públicos essenciais.

A causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política,  
econômica  e  social.  Pode-se  mesmo  dizer  que,  a  princípio,  toda  questão 
envolvendo direito previdenciário, como é o caso, guarda uma repercussão 
geral implícita, por se tratar de matéria que em regra afetará a vida de quase  
a totalidade da população.”

É o relatório. Decido.
A competência  recursal  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fixada  nos 

termos  do  art.  102,  III,  da  Constituição  Federal,  foi  objeto  de  relevante 
alteração  constitucional.  A reforma  promovida  pela  Emenda  Constitucional 
45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de 
admissibilidade  do  recurso  extraordinário,  a  demonstração  da  repercussão 
geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:

“No  recurso  extraordinário,  o  recorrente  deverá  demonstrar  a 
repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas  no  caso,  nos  
termos  da  lei,  a  fim  de  que  o  Tribunal  examine  a  admissão  do  recurso,  
somente  podendo  recusá-lo  pela  manifestação  de  dois  terços  de  seus 
membros.”

A  remissão  feita  à  regulamentação  legal  permitiu  ao  Poder 
Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de 
Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 
1º,  a  repercussão  geral  foi  definida  como a  demonstração  de  que  há  em 
determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da 
causa.

A  definição  legal  do  instituto  introduz,  no  ordenamento  positivo 
nacional,  um conceito  que,  na  experiência  comparada,  tem sido destinado 
para a definição funcional de precedentes:

As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas 
são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas 
bases de justificação,  de  acordo  com um modelo  racional  e  discursivo  de 
justificação,  não podem ficar  confinadas a um caso particular.  Elas devem 
ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um 
simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por 
um processo mais  reflexivo que universaliza as bases de justificação e as 
testa em face de fatos similares em casos posteriores. (MACCORMICK, Neil; 
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SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: 
Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).

Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira 
obra  sobre  o  tema,  sustentou  que  a  decisão  desta  Corte  nos  casos  de 
repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua 
ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal 
Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos 
jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão 
geral  no  recurso  extraordinário.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais, 
2007, p. 79).

As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo 
Civil  mantiveram os contornos da repercussão geral  já delineados pela Lei 
11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão 
da  definição  de  precedentes,  fixou  balizas  relevantes  para  examinar  os 
argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.

O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados 
os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle 
concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos 
extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 
Federal.

Poder-se-ia  aduzir,  em  interpretação  literal,  que  a  observância 
obrigatória  das  decisões  desta  Corte  não  se  estende  aos  recursos 
extraordinários que fogem do regime do art.  1.036 do CPC. No entanto, a 
interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso 
tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão 
de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional 
(art.  1.035,  §  5º,  do  diploma  processual).  Ademais,  a  contrariedade  com 
súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral 
(art.  1.035,  §  3º,  do  CPC).  Se  a  repercussão  geral  visa  uniformizar  a 
compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 
926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na 
repercussão  geral  presumida  importante  garantia  de  uniformidade,  devem, 
necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos 
extraordinários.

Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo 
constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no 
âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro 
tanto  de  maneira  retrospectiva  quanto  prospectivamente  (MARINONI,  Luiz 
Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).

Tal  unidade impõe,  como o exige o Código,  a  juízes e tribunais o 
dever  de observar  as decisões do  Supremo Tribunal  Federal.  Isso porque 
positivou  o  Código  de  Processo  Civil  verdadeiro  sistema  obrigatório  de 
precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da 
função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade 
não  se  traduz  por  vinculação  obrigatória.  Juízes  e  tribunais,  ainda  que 
decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm 
o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. 
Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável 
ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção 
ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o 
sistema de  precedentes  explicitado  pelo  Código  de  Processo  Civil  apenas 
impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais  quando julgam os 
casos que assomam a seus órgãos.

Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um 
dever  de cautela  a  fim de permitir  efetivo diálogo exigido pelo  sistema de 
precedentes.  Esse  diálogo  está  na  base  do  sistema  de  precedentes  e  é, 
precisamente,  o  que permite  uniformizar  a  jurisprudência nacional.  Não se 
pode  confundir  a  mera  decisão  em  sede  recursal  com  o  conceito 
uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão 
que  se  torna  precedente.  Como  afirmou  Geoffrey  Marshall,  a  perspectiva 
crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra 
exigida  de  uma  adequada  avaliação  do  direito  e  dos  fatos  (MARSHALL, 
Georffrey.  What  is  binding  in  a  precedent.  In:  MACCORMICK,  Neil; 
SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: 
Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).

É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão 
geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso 
concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma 
a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução 
jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.

Frise-se que,  ante  a inércia  do Poder  Judiciário,  a  viabilização  do 
juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, 
com  efeito,  de  etapa  do  recurso  que  impõe  às  partes  o  dever  de 
fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a 
ausência  dessa  arguição  (AI-QO  664.567,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence, 
Plenário,  DJ  6.9.2007)  ou  sua  inadequada  fundamentação  (ARE 858.726-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 
762.114-AgR,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma,  DJe  10.08.2015) 
inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal 
Federal.

No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer 
no  sistema  de  precedentes  positivado  pelo  Código  indeclinável  diretriz 
interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista 

permite  reconhecer,  de  antemão,  que  dificilmente  supre  a  exigência  de 
fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas 
ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.

Tampouco  devem  ser  admitidas  como  razões  suficientes  para  o 
exame  da  repercussão  geral  normas  que  possam  ser  depreendidas 
analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face 
deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir  que o Tribunal 
possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de 
autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do 
CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de 
lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o 
território nacional.

Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de 
Processo  Civil,  é  possível  assentar,  ainda,  que  dificilmente  ostentaria 
repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes 
para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto 
econômico  ou  financeiro  potencialmente  causado.  Afigura-se  improvável, 
também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade 
difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas 
chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão 
geral  que  deixe  de  demonstrar  pertinência  relativamente  aos  órgãos  que 
integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito 
público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao 
exame  da  repercussão  geral  a  questão  jurídica  arguida  que  não  faça  o 
cotejamento  entre  a  decisão  recorrida  e  a  interpretação  dada  por  outros 
órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas 
da  adoção  pelo  Supremo Tribunal  Federal  do  entendimento  postulado  em 
sede  recursal  nos  demais  órgãos  integrantes  do  Poder  Judiciário. 
Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação 
jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa 
ou interpretativa de um direito fundamental.

Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus 
que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso 
extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por 
fundamento  constitucional  diverso  daquele  alvitrado  pelo  recorrente 
(MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Repercussão  geral  no  recurso  extraordinário. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em 
verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, 
depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes 
demonstrem  minudentemente  as  razões  pelas  quais  o  Supremo  Tribunal 
Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.

Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a 
explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram 
de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o 
que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. 
Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de 
Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho 
de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma 
íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.

Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e 
suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 
102,  §  3º,  da  Constituição  Federal  e  no  art.  932,  III,  do  CPC,  deixo  de 
conhecer do recurso extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro EDSON FACHIN
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.188 (761)
ORIGEM : 50297475520184030000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : JOSE CARLOS CHRISTOFANI
ADV.(A/S) : MARCO AURELIO GOMES DE ALMEIDA (222938/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CONTRABANDO. 
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  PRISÃO  DOMICILIAR.  AUSÊNCIA  DA 
PRELIMINAR  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  REQUISITO  RECURSAL. 
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  ART.  1º,  III,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA.  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  DEBATE 
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, 

exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, 
sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua 
admissão.  Aparelhado  o recurso  na  afronta  ao  art.  1º,  III,  da  Constituição 
Federal.
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É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da  detida  análise  dos  fundamentos  da  decisão  denegatória  de 

seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir 
adotadas  pelo  Tribunal  de  origem,  por  ocasião  do  julgamento  do  recurso 
veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.

Verifico ausente, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja 
publicação se deu na vigência do CPC/2015, demonstração da existência de 
repercussão  geral  da  questão  constitucional  suscitada.  O  preenchimento 
desse  requisito  demanda  a  demonstração  da  relevância  da  matéria 
constitucional  do ponto de vista  econômico,  político,  social  ou jurídico que 
ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do 
CPC/2015).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência da 
demonstração acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Nesse 
sentido, cito o RE 569.476-AgR/SC, Rel.  Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 
unânime, DJE de 25.4.2008, cujo acórdão está assim ementado:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
REPERCUSSÃO  GERAL  DA  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL  SUSCITADA. 
PRELIMINAR  FORMAL  E  FUNDAMENTADA.  NECESSIDADE  DE 
DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo 
Civil, que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na 
petição de recurso extraordinário, significando a demonstração da existência 
de  questões  constitucionais  relevantes  sob  o  ponto  de  vista  econômico, 
político,  social  ou  jurídico,  que  ultrapassem  os  interesses  subjetivos  das 
partes. A ausência dessa preliminar na petição de interposição permite que a 
Presidência  do  Supremo  Tribunal  Federal  negue,  liminarmente,  o 
processamento  do  recurso  extraordinário,  bem  como  do  agravo  de 
instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c , e 
327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Cuida-
se de novo requisito de admissibilidade que se traduz em verdadeiro ônus 
conferido ao  recorrente pelo  legislador,  instituído com o  objetivo  de tornar 
mais célere a prestação jurisdicional almejada. O simples fato de haver outros 
recursos extraordinários sobrestados, aguardando a conclusão do julgamento 
de ação direta de inconstitucionalidade, não exime o recorrente de demonstrar 
o cabimento do recurso interposto. Agravo regimental desprovido.”

Cito, no mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO 
APÓS  3.5.2007.  PRELIMINAR  FORMAL  DE  REPERCUSSÃO  GERAL: 
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DA  PRELIMINAR: 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO  DO  RECURSO. AGRAVO 
REGIMENTAL AO  QUAL SE  NEGA PROVIMENTO”  (ARE  1.304.323-AgR, 
Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Primeira  Turma,  julgado  em  23/08/2021,  DJe 
24.8.2021 PUBLIC 25.8.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO 
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  EFETIVA 
DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 
1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU 
RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A 
PRELIMINAR  FUNDAMENTADA  DA  REPERCUSSÃO  GERAL. 
ESTELIONATO.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  MATERIALIDADE  E 
AUTORIA.  EVENTUAL  VIOLAÇÃO  REFLEXA  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA.  CARÁTER  MERAMENTE  INFRINGENTE. 
DECLARATÓRIOS  REJEITADOS  (…)”  (ARE 1.330.684-AgR-ED,  de  minha 
relatoria,  Primeira  Turma,  julgado em 25.10.2021,  DJe 10.11.2021 PUBLIC 
11.11.2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e 
Processual  Penal.  3.  Pressuposto  de  admissibilidade  do  recurso 
extraordinário.  Ausência  de  preliminar  formal  e  fundamentada  de 
repercussão geral. Artigo 102,  § 3º,  da Constituição Federal,  c/c  o  artigo 
1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental 
não provido” (ARE 1.209.213-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
julgado em 23.8.2019, DJe 02.9.2019 PUBLIC 03.9.2019).

“QUESTÃO  DE  ORDEM.  RECONHECIMENTO,  PELO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL,  DA  PRESENÇA DA REPERCUSSÃO  GERAL  EM 
DETERMINADO PROCESSO.  PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA 
DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO 
MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido 
de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal,  da presença da 
repercussão geral  da questão constitucional  em determinado processo não 
exime  os  demais  recorrentes  do  dever  constitucional  e  processual  de 
apresentar  a  preliminar  devidamente  fundamentada  sobre  a  presença  da 
repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 
543-A do  CPC).  2.  Agravo  regimental  desprovido”  (ARE 663.637-AgR-QO, 
Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, DJe 
03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Repercussão  geral  não  demonstrada.  Requisito  de  admissibilidade. 
Precedentes.  1.  A  ausência  de  argumentação  expressa,  formal  e 
objetivamente  articulada  pela  parte  recorrente  para  demonstrar,  nas 

razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da 
matéria  suscitada,  inviabiliza  o  exame do referido recurso mesmo na 
hipótese  de  repercussão  geral  presumida  ou  já  reconhecida  pelo 
Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, 
com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa 
(art.  1.021,  §  4º,  do  CPC).  3.  Havendo  prévia  fixação  de  honorários 
advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado 
em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do 
referido artigo e a eventual  concessão de justiça gratuita” (ARE 1.135.507-
AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli  (Presidente),  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
22.10.2018, DJe 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  13.4.2018.  PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
AUSÊNCIA.  1.  Nos  termos  da  orientação  firmada  nesta  Corte,  cabe  ao 
recorrente  demonstrar  de  maneira  formal  e  fundamentada  a  existência  de 
repercussão  geral  da  matéria  constitucional  em  debate  no  recurso 
extraordinário,  o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de 
repercussão geral  presumida ou reconhecida em outro  recurso, é ônus do 
recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental 
a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art.  1.021,  §  4º,  do  CPC”  (ARE  1.102.846-AgR,  Rel.  Min.  Edson  Fachin, 
Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, DJe 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).

Ressalto que a ausência de fundamentação quanto à existência de 
repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida 
por meio de posterior veiculação nas razões do agravo, alcançada pelo manto 
da preclusão consumativa.

Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do 
pressuposto,  melhor  sorte  não  colheria,  porquanto  o  exame  de  eventual 
ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais demanda, em 
primeiro  plano, a interpretação das normas infraconstitucionais  aplicáveis  à 
espécie,  de tal  modo que,  se afronta  ocorresse,  seria  indireta,  o  que não 
atende  à  exigência  do  art.  102,  III,  “a”,  da  Lei  Maior,  nos  termos  da 
jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  Federal  (“Inviável  em  recurso 
extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise  
de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 
1ª Turma, DJe 14.02.2012).

Ademais,  compreensão  diversa  do  entendimento  adotado  pelo 
Tribunal  de  origem  exigiria  o  revolvimento  do  quadro  fático  delineado, 
procedimento  vedado  em  sede  extraordinária.  Aplicação  da  Súmula  nº 
279/STF:  “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Nesse sentido:

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Matéria 
Criminal.  Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da 
Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos 
e  provas.  Reexame.  Impossibilidade.  Precedentes.  1.Não  se  presta  o 
recurso extraordinário para  a análise  da causa à luz da  interpretação 
dada  à  legislação  infraconstitucional,  tampouco  para  o  reexame  dos 
fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo 
regimental  não  provido”  (ARE  1.270.991-AgR/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli 
(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020).

“DIREITO  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC/1973. 
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA AOS  ATRS.  1º,  III,  E  5º,  LIV,  LV  E  LVII,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA DEFESA. 
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUÇÃO  GERAL. 
EVENTUAL VIOLAÇÃO  REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA 
NÃO  VIABILIZA  O  MANEJO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA. PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA. 
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  SÚMULA  279/STF. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO 
SOB O VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta 
aos  preceitos  constitucionais  invocados,  porquanto  dependeria  de 
prévia  análise  da  legislação  infraconstitucional  aplicada  à  espécie, 
procedimento  que  refoge  à  competência  jurisdicional  extraordinária 
desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do 
agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a 
decisão  agravada,  mormente  no  que  se  refere  à  ausência  de  ofensa  a 
preceito  da  Constituição  da  República.  3.  Agravo interno conhecido  e não 
provido”  (ARE 945.838-AgR/MT,  de  minha  Relatoria,  Primeira  Turma,  DJe 
26.9.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  MATÉRIA CRIMINAL.  AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO. 
PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  PEDIDO DE 
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA.  NECESSIDADE 
DE  EXAME  DE  PROVAS.  INVIABILIDADE.  SÚMULA 279/STF.  AGRAVO 
REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  É  inadmissível  o  recurso  extraordinário 
quando  a  matéria  constitucional  suscitada  não  tiver  sido  apreciada  pelo 
acórdão  recorrido.  Súmulas  282  e  356  do  STF.  2.  No  que  concerne  ao 
reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  ex officio,  diante  da 
possibilidade  de  ocorrência  de  causas  impeditivas,  interruptivas  ou 
suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado 
em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3.  A análise do 
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pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente 
em regime domiciliar,  em vista  do  suposto  comprometimento  de  seu 
estado  de  saúde,  dependeria  do  exame  prévio  dos  elementos  fático-
probatórios  acostados  aos  autos,  de  modo  a  inviabilizar  o 
processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/
STF. 4.  Agravo  regimental  desprovido”  (ARE 1.288.701-AgR/MG,  Rel.  Min. 
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).

Por  conseguinte,  não  merece  processamento  o  apelo  extremo, 
consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o 
recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela 
ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.264 (762)
ORIGEM : 00102452920208160170 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : DANILO LUIS FELIX DOS SANTOS
ADV.(A/S) : ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI 

(88827/PR)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ

DECISÃO:  A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná  negou  provimento  ao  recurso  de  apelação  interposto  pelo  ora 
recorrente, mediante acórdão (eDOC 12, p. 1-9) assim ementado:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE  DROGAS  (ART.  33, 
CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL)  -  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  – 
INSURGÊNCIA RESTRITA À PENA IMPOSTA - PENA-BASE FIXADA NO 
MÍNIMO  LEGAL  -  INVIABILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DA 
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  -  AUSÊNCIA  DE 
CONFISSÃO  DO  APELANTE  QUANTO  AO  CRIME  IMPUTADO  NA 
DENÚNCIA  -  APELANTE  QUE  A  PROPRIEDADE  DA  SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE  APREENDIDA,  PORÉM  ALEGOU  QUE  ERA  PARA 
CONSUMO PRÓPRIO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 STJ - PEDIDO DE 
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 
33,  §4º,  DA LEI  DE  DROGAS  -  EXISTÊNCIA DE  AÇÕES  PENAIS  EM 
ANDAMENTO,  INCLUSIVE  COM  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE 
TRÁFICO DE DROGAS, A QUAL EMBORA NÃO TENHA TRANSITADO EM 
JULGADO,  DEMONSTRA  QUE  O  RECORRENTE  DEDICA-SE  A 
ATIVIDADES  CRIMINOSAS  –  REQUISITOS  NÃO  PREENCHIDOS  - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 12, p. 1; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-13), no qual se alegou 
ofensa  ao  art.  5º,  inciso  LVII,  da  Constituição  Federal,  além  de  ter  sido 
ressaltada  a  repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas  no 
caso. 

O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-2).
Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 1-7).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado 

pelo Tribunal  de origem, seria  necessário  o  revolvimento do acervo fático-
probatório,  providência  inviável  no âmbito  do recurso extraordinário.  Dessa 
forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal. 

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 

Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 
214  do  Código  Penal).  4.  Ausência  de  prequestionamento,  incidência  das 
súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo 
legal,  do contraditório  e da ampla defesa e da presunção de inocência.  A 
ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. 
Precedentes.  6.  Autoria  e  materialidade.  Necessidade  de  revolvimento  do 
acervo fático-probatório.  Incidência da Súmula 279.  7.  Agravo regimental  a 
que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda 
Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA 
AO  ART.  93,  INC.  IX,  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  ACÓRDÃO 
FUNDAMENTADO  DE  FORMA  ADEQUADA  E  SUFICIENTE  À 
DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR.  CRIME DE FURTO 
QUALIFICADO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DO 
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA PROVIMENTO” 
(ARE  928.826  AgR/SP,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda  Turma,  DJe 
1º.2.2016)

No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão 
monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão 

monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira  Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim 
relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.

Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, 
porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de 
índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em 
apreço. Nesse sentido:  ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda 
Turma,  DJe  17.5.2021  e  ARE  1.312.369  AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux 
(Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.

Finalmente,  porque  legítimo  e  consentâneo  com  a  jurisprudência 
desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:

“Primeiramente, o tema apontado como violado (artigos 5º, inciso LVII 
da  Constituição  Federal)  não  foi  objeto  de  análise  da  Câmara  julgadora, 
encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo 
Tribunal Federal. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 
‘O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, 

não  tendo  sido  esgotados  todos  os  mecanismos  ordinários  de  discussão, 
INEXISTINDO,  portanto,  o  NECESSÁRIO  PREQUESTIONAMENTO 
EXPLÍCITO,  que  pressupõe  o  debate  e  a  decisão  prévios  sobre  o  tema 
jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 
do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL’  (ARE  1265297  AgR,  Relator(a): 
ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  julgado  em  11/05/2020, 
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-125  DIVULG  20-05-2020  PUBLIC  21-05- 
2020).” (eDOC 20, p. 1)

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, 
do RI/STF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.395 (763)
ORIGEM : 50029002520208240033 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : ALESSANDRO DA SILVA
ADV.(A/S) : AUDIE CHRISPIM DA SILVA (8234/SC)
RECTE.(S) : CARLOS IRINEU DA SILVA
ADV.(A/S) : MARIA HELENA SPRONELLO (29523/SC)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

DECISÃO:  A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos 
ora recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 767, p. 1-24), de cuja 
ementa destaco no que interessa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO 
PARA  O  TRÁFICO  E  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO 
PERMITIDO.  SENTENÇA DE  PARCIAL PROCEDÊNCIA.  RECURSOS  DE 
RÉUS E DA ACUSAÇÃO. 

APELO  DO  RÉU  CARLOS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PLEITO 
ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NA NÃO COMPROVAÇÃO  DE  AUTORIA. 
INOCORRÊNCIA.  DIVERSAS  INVESTIGAÇÕES  POLICIAIS  NO  SENTIDO 
DE QUE O ACUSADO ERA CHEFE DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES 
EM  SUA REGIÃO.  CREDIBILIDADE  DO  DEPOIMENTO  DOS  AGENTES 
PÚBLICOS  QUANDO  AUSENTE  PROVA  DE  MÁ-FÉ.  PRECEDENTE. 
APREENSÃO DE 308 GRAMAS DE COCAÍNA, 95 GRAMAS DE SKANK E E 
700  COMPRIMIDOS  DE  ECSTASY EM  PODER  DO  ACUSADO. 
ELEMENTOS  CONCRETOS  APTOS  AO  DECRETO  CONDENATÓRIO. 
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA.  PARCIAL  CONHECIMENTO. 
PLEITO GENÉRICO PARA CORREÇÕES DE OFÍCIO QUE NÃO COMPORTA 
CONHECIMENTO.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE. 
PRIMEIRA FASE. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) 
APLICADA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  NEGATIVAS.  FRAÇÃO  UTILIZADA  QUE  RESPEITA  O 
ENTENDIMENTO  DESTA  COLENDA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 

APELO  DO  RÉU  ALESSANDRO.  TRÁFICO  DE  DROGAS. 
PLEITEADA  ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA. 
INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU NO SENTIDO DE QUE 
GUARDAVA OS ENTORPECENTES PARA TERCEIRO. DEPOIMENTOS DOS 
POLICIAIS  MILITARES  E  GRANDE  QUANTIDADE  DE  DROGAS 
APREENDIDAS  QUE  DEMONSTRA  A  EXISTÊNCIA  DO  TRÁFICO  DE 
DROGAS.  SENTENÇA  IRRETOCÁVEL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. 
DOSIMETRIA.  PLEITO  PARA  RECONHECIMENTO  DO  TRÁFICO  DE 
DROGAS  NA  MODALIDADE  PRIVILEGIADA.  IMPOSSIBILIDADE. 
DEPOIMENTO DA EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO RELATANDO QUE O 
MESMO REALIZAVA O TRÁFICO DE DROGAS DESDE QUANDO RESIDIAM 
EM  OUTRO  ESTADO  DA  FEDERAÇÃO.  DEDICAÇÃO  À  ATIVIDADES 
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CRIMINOSAS  DEMONSTRADA.  BENESSE  INVIÁVEL  NO  CASO. 
SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(…)
RECURSOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  DOS  RÉUS 

ALESSANDRO E MAIARA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO 
RÉU  CARLOS  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.”  (eDOC 
767, p. 22-23)

Daí os recursos extraordinários (eDOC 782, p. 1-18; eDOC 784, p. 
1-18),  nos  quais  se  alegou  ofensa  ao  art.  5º,  incisos  XLVI  e  LVII,  da 
Constituição  Federal,  além  de  ter  sido  ressaltada  a  repercussão  geral  da 
questões constitucionais discutidas no caso. 

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 781, 
p. 1-17; eDOC 785, p. 1-18).

O  2º  Vice-Presidente  do  TJ/SC  não  admitiu  os  citados  recursos 
(eDOC 803, p. 1-4; eDOC 806, p. 1-4; eDOC 809, p. 1-7; eDOC 812, p. 1-6).

Houve, então, a interposição dos presentes AREs e dos agravos em 
recursos especiais (eDOC 831, p. 1-6; eDOC 833, p. 1-5; eDOC 829, p. 1-17; 
eDOC 835, p. 1-19, respectivamente).

Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.996.125/SC (eDOC 
883,  p.  1-3).  Após,  certificou-se  o  trânsito  em julgado  aos  23.11.2021,  no 
âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 888, p. 1).

É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado 

pelo Tribunal  de origem, seria  necessário  o  revolvimento do acervo fático-
probatório,  providência  inviável  no âmbito  do recurso extraordinário.  Dessa 
forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal. 

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 

Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 
214  do  Código  Penal).  4.  Ausência  de  prequestionamento,  incidência  das 
súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo 
legal,  do contraditório  e da ampla defesa e da presunção de inocência.  A 
ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. 
Precedentes.  6.  Autoria  e  materialidade.  Necessidade  de  revolvimento  do 
acervo fático-probatório.  Incidência da Súmula 279.  7.  Agravo regimental  a 
que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda 
Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA 
AO  ART.  93,  INC.  IX,  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  ACÓRDÃO 
FUNDAMENTADO  DE  FORMA  ADEQUADA  E  SUFICIENTE  À 
DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR.  CRIME DE FURTO 
QUALIFICADO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DO 
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA PROVIMENTO” 
(ARE  928.826  AgR/SP,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda  Turma,  DJe 
1º.2.2016)

No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão 
monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão 
monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Primeira  Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim 
relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.

Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, 
porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de 
índole infraconstitucional,  o que inviabiliza o processamento do recurso em 
apreço. Nesse sentido:  ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda 
Turma,  DJe  17.5.2021  e  ARE  1.312.369  AgR/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux 
(Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.

Finalmente,  porque  legítimo  e  consentâneo  com  a  jurisprudência 
desta Suprema Corte, destaco das decisões ora agravadas:

“(...)  De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne 
condições de ascender à Corte de destino. 

1. Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República
1.1 Da alegada ofensa ao incisos LVII, do art. 5º, da Constituição 

da República
Quanto  à  suposta  ofensa  ao  sobredito  preceito  constitucional,  o 

Reclamo  não  merece  ser  admitido  em  virtude  da  ausência  de 
prequestionamento, porquanto não foi expressamente abordado no julgado, e 
sequer foram interpostos os competentes embargos de declaração a fim de 
saná-los.

Sendo assim, constata-se que, nesse particular, deixou de ocorrer o 
esgotamento  das  instâncias  ordinárias,  porque  o Colegiado  de  origem,  ao 
alcançar  a  conclusão  disposta  no  acórdão  impugnado  não  decidiu  com 
enfoque no art. 5º, LVII, da Constituição da República. 

Nesse panorama, a admissibilidade do Recurso esbarra nas Súmulas 
282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 
suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,  por  
faltar o requisito do prequestionamento’. 

(…)
Não fosse o bastante, para o acolhimento do pedido de absolvição do 

delito de tráfico de drogas pela defesa, seria inevitável o reexame do contexto 
fático-probatório já discutido por ocasião do julgamento da Apelação, o que é 
inviável em sede de Recurso Extraordinário, por força da Súmula 279 do STF: 
‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 

(…)
1.2  Da  alegada  violação  ao  art.  5º,  XLVI,  da  Constituição  da 

República
O recorrente alegou ofensa ao inciso XLVI do art. 5º da Constituição 

da República sob o argumento de que a decisão recorrida não observou os 
critérios  de  individualização  da  pena,  na  medida  em que  a  pena-base  foi 
aumentada em patamar desproporcional. 

Novamente, vê-se que o Tribunal estadual não discutiu tal tese sob o 
viés  do  referido  artigo  constitucional,  aspecto  que  evidencia  a  falta  de 
prequestionamento  destas  e enseja  a  inadmissão  do  reclamo em face  do 
óbice trazido pelo enunciados 282 e 356, ambos das Súmulas do STF. 

Ademais,  verifica-se  que  a  matéria  de  defesa  articulada  neste 
reclamo é idêntica àquela exposta nas razões do apelo especial respectivo, de 
modo que  o  exame da  afronta  constitucional  levantada  implicaria,  quando 
muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia 
análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir 
no acórdão vergastado. 

Desse modo, inviável a ascensão do presente recurso extraordinário, 
conforme orientação da Suprema Corte (...)” (eDOC 803, p. 1-4; eDOC 806, p. 
1-4; grifos originais)

Ante o exposto,  nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 
1º, do RI/STF). 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.556 (764)
ORIGEM : 00481260920158260050 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : GUILHERME AUGUSTO ABRUNHOZA
ADV.(A/S) : MARCIO ROBERTO HASSON SAYEG (299945/SP)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“TRÁFICO DE DROGAS — Autoria e materialidade comprovadas — 
Palavras  dos  policiais  em consonância  com as demais  provas colhidas — 
Condenação mantida — Pena-base fixada acima do minimo legal diante da 
reincidência e da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do 
art.  42  da  Lei  de  Tóxicos  —  Privilégio  afastado  em  face  da  recidiva  — 
Consideração da reincidência para fins diversos, em fases distintas — ´Bis in 
idem´  — Inocorrência  — Entendimento dos Tribunais  Superiores — Penas 
mantidas  —  Regime  inicial  fechado  fundamentadamente  imposto,  não 
comportando qualquer alteração, cabendo observar que eventual análise dos 
requisitos  da  detração  deverá  ser  feito  em  sede  própria.  APELOS 
DESPROVIDOS”. (Documento eletrônico 10)

Os  embargos  de  declaração  que  se  seguiram  foram  rejeitados 
(documento eletrônico 12).

No RE,  fundamentado  no art.  102,  III,  a,  da Constituição  Federal, 
alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
O  agravo  não  merece  acolhida,  dado  que  o  recorrente  atacou 

somente  o  fundamento  da  decisão  agravada  referente  à  ausência  de 
prequestionamento,  não  tendo  abordado  a  ofensa  reflexa  ao  texto 
constitucional e tampouco a necessidade de revolvimento do conjunto fátco-
probatório dos autos.

Com efeito,  incumbe ao agravante o dever de impugnar,  de forma 
específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa 
de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração 
da peça recursal,  o  que faz  incidir  o  teor  da Súmula 287/STF.  Com esse 
entendimento,  menciono  julgados de ambas  as  Turmas  desta Corte,  cujas 
ementas transcrevo a seguir: 

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Matéria 
criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão 
agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 

1.  Inviável  o  recurso  que  não  ataca  os  fundamentos  da  decisão 
agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 

2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Primeira Turma). 

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO 
DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO 
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE,  NA ORIGEM, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B

http://redir.stf.jus.br/processo/?numero=1359556&codigoClasse=5511
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INADMITIU  O  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SÚMULA  287  DO  STF. 
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.243.756-AgR/SP, 
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 

1.  Ausência  de  impugnação  dos  fundamentos  da  decisão  de 
inadmissibilidade  do  recurso  extraordinário.  Súmula  n.  287  do  Supremo 
Tribunal Federal. 

2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade 
da análise do recurso extraordinário. 

3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente 
de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no 
cálculo prescricional. Precedentes. 

4.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega  provimento”  (ARE 760.280-
AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
CRIMINAL  COM  AGRAVO.  DEVER  DE  IMPUGNAR  TODOS  OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INOBSERVÂNCIA.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam 
especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que 
não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 

II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-
AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 

Ainda que superado este óbice, observo que a matéria constitucional 
suscitada não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, 
por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão 
constitucional  suscitada  não  tiver  sido  apreciada  no  acórdão  recorrido. 
Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de 
suprir  essa omissão, é inviável  o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
Nesse  sentido,  cito  o  ARE 772.836-AgR/PE,  de  relatoria  do  Ministro  Dias 
Toffoli, assim ementado: 

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Prequestionamento.  Não  ocorrência.  Prequestionamento  implícito. 
Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de 
retenção  de  contribuição  previdenciária.  Fundo  de  Participação  dos 
Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 

1.  A  Corte  não  admite  a  tese  do  chamado  prequestionamento 
implícito,  sendo  certo  que,  caso  a  questão  constitucional  não  tenha  sido 
apreciada pelo Tribunal  a quo, é necessária e indispensável a oposição de 
embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser 
prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do 
ponto sob o ângulo constitucional. 

• Para se ultrapassar  o  entendimento do Tribunal  de 
origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da 
legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 
11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa 
ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta 
ou  reflexa,  o  que  é  insuficiente  para  amparar  o  apelo 
extremo”.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.063 (765)
ORIGEM : 00089099220134036131 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIAO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECTE.(S) : MARIA EVANGELISTA PEREIRA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCELO FREDERICO KLEFENS (148366/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE 
MORA  ENTRE  A  DATA  DA  ELABORAÇÃO  DA  CONTA  E  A  DATA  DA 
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO E RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al.  a do inc. III do 

art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.  JUROS  DE 
MORA.  INCIDÊNCIA  APÓS  A  DATA  DA  CONTA  DE  LIQUIDAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL.  SALDO 
REMANESCENTE INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Pleno do 
Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  
579.431/RS,  submetido  ao  regime  da  repercussão  geral,  fixou  a  seguinte  

tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da  
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".  Entretanto, no  
caso dos autos, observa-se que o título  executivo fixou o termo final  para  
incidência  de juros de mora,  qual  seja,  a  data da conta de liquidação,  de 
modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão aos recorrentes ao 
buscar a incidência de juros de mora após tal data. 2. Saldo remanescente  
inexistente. 3. Apelação desprovida” (e-doc. 4).  

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de 

origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.
Relatam que o cálculo de liquidação foi “atualizado até JULHO/2014, 

expedindo-se  ofício  requisitório  através  de  Requisição  de  Pequeno  valor 
(RPV), sendo o mesmo protocolado junto ao orçamente federal em 09/2015” 
(fl. 6, e-doc. 11), não incidindo juros de mora durante esse período.

Argumentam  que,  “ao  contrário  da  interpretação  jurídica  no  v.  
Acórdão recorrido, essa E. Corte, se posicionou no sentido de que, quando a  
matéria abordada é juros de mora e correção monetária, em quaisquer dos 
casos,  seja  de  fixação  da  condenação  ou  modificação  dos  critérios  
estabelecidos, os juros de mora e a correção monetária são sempre questão  
de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, não havendo que se falar  
em inovação ao pedido e/ou incidência de coisa julgada” (fl. 10, e-doc. 11).

Sustentam  que  o  “Acórdão  recorrido  (...)  contrariou  o  dispositivo 
constitucional, inserido no artigo 100 da Carta Magna, ao ignorar a incidência  
de  juros  moratórios,  no  processo  executivo  do  título  executivo  judicial,  no  
período ANTERIOR à data da sua inscrição no orçamento federal” (fl. 10, e-
doc. 11).

Enfatizam que a questão jurídica submetida a este Supremo Tribunal 
consiste na “possibilidade da análise de ofício do cômputo de juros moratórios  
na fase executiva do título judicial em relação à Fazenda Pública, no período  
anterior à data da sua inscrição no orçamento federal (…) [e afirmam que] a 
data da apresentação do cálculo de liquidação pelo segurado NÃO pode ser  
fixada como a data da cessação dos juros moratórios” (fl. 12, e-doc. 11).

Pedem  seja  provido  o  recurso  extraordinário  “para  o  fim  de  se 
reconhecer o  cômputo  dos juros  de mora de ofício,  durante  o período  de 
execução  do  título  judicial  até  à  data  da  inscrição  definitiva  do  valor  da 
condenação no orçamento federal, nos termos do RE 579.431/RS” (fl. 14, e-
doc. 11).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “a 
verificação  da  alegada  ofensa  aos  dispositivos  constitucionais  invocados 
demanda prévia incursão pela legislação previdenciária ordinária, bem como  
revolvimento  do  substrato  fático-probatório  dos  autos,  para  verificação  da  
ocorrência ou não da coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 11), a atrair a incidência da 
súmula 279 deste Supremo Tribunal.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. Razão jurídica assiste aos agravantes. 
5.  O  Tribunal  Regional  Federal  da  Terceira  Região  julgou 

improcedente a apelação interposta por Maria Evangelista Pereira e outros, 
para assentar o descabimento dos juros de mora entre a data de elaboração 
dos  cálculos  definitivos  e  a  expedição  do  precatório,  em  razão  da  coisa 
julgada que teria se firmado naquele processo.

6. O fundamento expendido na decisão recorrida há de ser afastado 
na espécie, pois, quanto aos juros moratórios incidentes em precatório e de 
requisição  de  pequeno  valor,  este  Supremo  Tribunal  decidiu  que  a 
condenação  ao  pagamento  de  juros  moratórios,  firmada na  sentença  com 
trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal,  que  afastou  a  caracterização  da  mora  no  prazo 
constitucional para pagamento de precatórios (RE n. 805.086-AgR, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  DO  TRABALHO.  AGRAVO 

INTERNO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PRECATÓRIO.  JUROS 
MORATÓRIOS  E  COMPENSATÓRIOS.  NÃO  INCIDÊNCIA.  COISA 
JULGADA.  NÃO  IMPEDE  A  APLICAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO 
SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros 
moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado 
não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação  
do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa  
julgada. Precedentes. 2.  Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 
1.292.240-AgR,  Relator  o  Ministro  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe 
9.4.2021).

“CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PRECATÓRIO.  
INCIDÊNCIA  DE  JUROS  MORATÓRIOS  DURANTE  O  PRAZO 
CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO.  AFRONTA À  JURISPRUDÊNCIA 
PACIFICADA DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL,  CONSUBSTANCIADA 
NA  SÚMULA  VINCULANTE  17.  DESRESPEITO  À  COISA  JULGADA.  
INOCORRÊNCIA.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO”  (RE n.  652.059-AgR-EDv,  Relator  o  Ministro  Alexandre  de 
Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
PRESSUPOSTOS  ESPECÍFICOS  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL 
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PREENCHIDOS.  ARTIGO  546,  INCISO  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL  DE  1973.  ARTIGOS  330  E  331  DO  REGIMENTO  INTERNO  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  DISSENSO  JURISPRUDENCIAL 
DEMONSTRADO.  PRECATÓRIO  COMPLEMENTAR.  INCIDÊNCIA  DE 
JUROS  DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO  ENTRE A DATA DE 
EXPEDIÇÃO  DO  PRECATÓRIO  E  A  DO  EFETIVO  PAGAMENTO.  
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  DA  COISA  JULGADA.  INOCORRÊNCIA.  
SUPERVENIÊNCIA  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  62/2009.  
SUBSISTÊNCIA  DA  SÚMULA  VINCULANTE  17.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.169.289.  TEMA 1.037  DA REPERCUSSÃO GERAL.  
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI  n.  785.733-AgR-ED-
EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).

7. O Tribunal de origem decidiu pela não incidência de juros de mora 
após a elaboração dos cálculos de liquidação. Esse entendimento diverge da 
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal  quanto à incidência de 
juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do 
precatório. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, 
Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  o  Plenário  deste  Supremo  Tribunal 
reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de 
liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA –  REQUISIÇÃO  
OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre  a  data da realização dos 
cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).

8.  Pelo  exposto,  dou  provimento  ao  agravo  e  ao  recurso 
extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º 
do  art.  21  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal),  para 
reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos 
cálculos definitivos e a expedição do precatório.

Publique-se.
Brasília, 8 de dezembro de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.237 (766)
ORIGEM : 50166230720204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : CLAUDINEI DA SILVA CARNEIRO
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
PREVIDENCIÁRIO.  MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA.  ART. 
109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019.

1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do 
art.  109,  §  3º  da  Constituição  Federal,  dada  pela  Emenda  Constitucional 
103/2019.

2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 Lei 5.010/66, entrou em 
vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo 
ajuizado posteriormente.

3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal 
Regional  Federal  respectivo para a prévia indicação das comarcas que se 
enquadram no critério de distância estabelecido em lei.

4.  Não  estando  a  Comarca  Estadual  incluída  na  lista  deste  TRF 
(Portaria  1.351/2019),  não  persiste  a  competência  da  Justiça  Estadual 
delegada  para  os  processos  ajuizados  a  partir  de  1-2020  naquele  Juízo 
Estadual.” (pág. 1 do documento eletrônico 28).

Os  embargos  de  declaração  em seguida  opostos  foram rejeitados 
(pág. 1 do doc. eletrônico 44).

No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-
se violação dos arts. 5°, XXXV; e 93, IX, da mesma Carta.

A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso  porque  a  recorrente,  apesar  de  afirmar  a  existência  de 

repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela 
qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o 
ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou  jurídico,  e  ultrapassaria  os 
interesses  subjetivos  do  processo.  Na  verdade,  cingiu-se  a  desenvolver 
considerações  genéricas  sobre  a  repercussão  geral,  sem  particularizar  a 
matéria em exame nestes autos.

Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida 
de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não 
satisfaz  a  exigência  prevista  no  art.  1.035,  §  2°,  do  Código  de  Processo 
Civil/2015.  Nesse  sentido,  transcrevo  ementas  de  julgados  de  ambas  as 
Turmas desta Corte:

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
INSUFICIÊNCIA.  REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE. 
SÚMULA 279 DO STF.

1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, 
quando  essenciais  e  relevantes  as  questões  constitucionais  a  serem 
analisadas,  sendo  imprescindível  ao  recorrente,  em  sua  petição  de 
interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de 
acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas 
no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e 
particulares.

2.  A  obrigação  do  recorrente  em  apresentar  formal  e 
motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o 
ponto de vista econômico, político,  social ou jurídico,  a relevância da 
questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos 
da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/
88,  c/c  art.  1.035,  §  2º,  do  CPC/2015),  não  se  confunde  com  meras 
invocações desacompanhadas de  sólidos fundamentos no sentido de 
que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma 
importância para o cenário econômico,  político,  social  ou jurídico,  ou 
que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, 
muito  menos  ainda  divagações  de  que  a  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal  Federal  é  incontroversa  no  tocante  à  causa  debatida,  entre 
outras de igual patamar argumentativo.

3.  A argumentação do recurso extraordinário  traz versão dos fatos 
diversa  da  exposta  no  acórdão,  de  modo  que  seu  acolhimento  passa 
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 
279  desta  Corte  (Para  simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso 
extraordinário).

4.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento”  (ARE  1.009.564-
AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
CARUARU.  SUPRESSÃO  DE  QUINQUÊNIOS.  PRELIMINAR  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL  COM  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE  . 
PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 
280/STF.

1.  A parte  recorrente  não  apresentou  mínima  fundamentação 
quanto  à  repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas, 
limitando-se  a fazer  observações genéricas  sobre  o  tema,  o  que não 
atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.

2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância 
do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta 
Corte  já  tenha  reconhecido  a  existência  de  repercussão  geral  da  matéria 
debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).

3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se 
necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, 
procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/
STF. Precedentes.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o 
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do 
art.  85,  §§  2º  e  3º,  do  CPC/2015.  Tal  verba,  contudo,  fica  com  sua 
exigibilidade  suspensa  em  razão  do  deferimento  da  assistência  judiciária 
gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no 
art.  1.021, § 4º,  do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel.  Min. Roberto 
Barroso, Primeira Turma – grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  CRIMINAL.  DEMONSTRAÇÃO  DE  REPERCUSSÃO  GERAL. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

I  -  A mera alegação,  nas razões do recurso extraordinário,  de 
existência  de  repercussão  geral  das  questões  constitucionais 
discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu 
efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 
3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.

II  -  Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-
AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
INTERPOSIÇÃO  EM  6.4.2017.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
PRELIMINAR  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  DEFICIÊNCIA  NA 
FUNDAMENTAÇÃO.

1.  Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte 
recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão 
geral  da  matéria  constitucional  em debate  no  recurso  extraordinário, 
mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita 
e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende 
os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, 
político, social ou jurídico.

2.  Revela-se  deficiente  a  fundamentação  da  existência  de 
repercussão  geral  de  recurso  extraordinário  que  se  restringe  a  alegar  de 
forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.

3.  Agravo regimental  a  que se nega provimento,  com previsão de 
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, 
§ 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões 
anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – 
grifei).
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Ademais,  verifico  que,  para  dissentir  do  acórdão  impugnado  e 
verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria 
necessário  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos  –  o  que  é 
vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes 
ao  caso,  sendo  certo  que  eventual  ofensa  à  Constituição  seria  apenas 
indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO  ELEITORAL.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS. 
IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME 
DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

1.  A decisão está devidamente  fundamentada,  embora  em sentido 
contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura 
violação ao art. 93, IX, da CF/88

2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte 
recorrente,  seria  imprescindível  a  apreciação  dos pressupostos  do  recurso 
especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 
598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 

3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise 
de  legislação  infraconstitucional  e  o  reexame  dos  fatos  e  do  material 
probatório  constantes dos autos (Súmula 279/STF),  o  que torna inviável  o 
processamento do recurso extraordinário. 

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve 
fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral

5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da 
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 941.314-AgR/SP, Rel. 
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO 
ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  DRAP.  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS.  EXIGÊNCIAS  LEGAIS.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 
279 DO STF. 

1. O  Tribunal  de  origem  não  analisou  a  questão  constitucional 
veiculada,  não  tendo  sido  esgotados  todos  os  mecanismos  ordinários  de 
discussão,  INEXISTINDO,  portanto,  o  NECESSÁRIO 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão 
prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência 
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

2.  "Não cabe recurso extraordinário  por  contrariedade ao princípio 
constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a 
interpretação  dada  a  normas  infraconstitucionais  pela  decisão  recorrida" 
(Súmula 636/STF).

3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de 
forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são 
meramente  indiretas  (ou  mediatas),  o  que  inviabiliza  o  conhecimento  do 
referido apelo. 

4.  A  reversão  do  julgado  impõe  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório,  inviável  nesta via  recursal,  nos termos da Súmula 279 do STF 
(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.204.883-AgR/AP, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifos no original). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO 
E FISCAL.  PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  CONSTITUCIONAL  DIRETA.  REEXAME  DE 
PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 671.952-AgR/MG, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 
Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 
4.  Irregularidade na prestação de contas. 5.  Matéria infraconstitucional  (Lei 
9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).

Outrossim,  esta  Corte  firmou  orientação  no  sentido  de  ser 
inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir 
matéria  relacionada aos limites  da coisa julgada e à ofensa aos princípios 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e 
da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de 
exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de 
ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no 
julgamento  do  ARE  748.371-RG/MT  (Tema  660),  de  relatoria  do  Ministro 
Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os 
seguintes fundamentos:

“Alegação  de  cerceamento  do  direito  de  defesa.  Tema  relativo  à 
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites 
da  coisa  julgada  e  do  devido  processo  legal.  Julgamento  da  causa 
dependente  de  prévia  análise  da  adequada  aplicação  das  normas 
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”

Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-
QO-RG/PE  (Tema  339),  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes, 
reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte 
no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a 
decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador 

indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 
Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso 
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos 
XXXV e LX do  art.  5º  e  ao  inciso  IX  do  art.  93  da  Constituição  Federal. 
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou 
decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem  determinar, 
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem 
que  sejam  corretos  os  fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem 
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal,  negar  provimento  ao  recurso  e  autorizar  a  adoção  dos 
procedimentos relacionados à repercussão geral”.

Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-
se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por 
decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse 
entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, 
assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1.  A prestação  jurisdicional  resta  configurada  com  a  prolação  de 
decisão  devidamente  fundamentada,  embora  contrária  aos  interesses  da 
parte.  Nesse  sentido,  ARE  740.877-AgR/DF,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.

2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX),  ainda 
que  sucintamente,  sendo  prescindível  que  a  mesma  se  funde  na  tese 
suscitada  pela  parte.  Precedente:  AI-QO-RG  791.292,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.

3.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:  PREVIDENCIÁRIO. 
AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.

4. Agravo regimental DESPROVIDO”.
No  mesmo  sentido,  cito  os  seguintes  julgados,  entre  outros:  AI 

791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. 
Min.  Dias Toffoli;  RE 1.110.731-AgR/RS,  de  minha  relatoria;  ARE 805.300-
AgR/BA,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  e  RE  591.961-AgR/RJ,  Rel.  Min.  Rosa 
Weber.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.464 (767)
ORIGEM : 50191632820204040000 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : MARLEY ELIDA DE SOUZA
ADV.(A/S) : THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

 DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  contra  decisão  que  inadmitiu  Recurso 

Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1, Doc. 29):

“AGRAVO INTERNO.  EFEITO SUSPENSIVO.  LEI  Nº  13.876/2019. 
ALTERAÇÃO  NAS  DEMANDAS  DE  COMPETÊNCIA  DELEGADA. 
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 01/01/2020. DETERMINAÇÃO DE 
SUSPENSÃO DE ATOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS PARA A 
JUSTIÇA FEDERAL INAPLICÁVEL. 

1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 
Incidente  de  Assunção  de  Competência  no  Conflito  de  Competência  nº 
170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de 
qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício 
da  jurisdição  federal  delegada)  para  a  Justiça  Federal,  até  o  julgamento 
definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter 
regular  tramitação  e  julgamento,  restringe-se  a  solucionar  o  impasse  com 
relação  aos  processos  em  trâmite  anteriormente  à  vigência  da  Lei  nº 
13.876/2019.”

Opostos  Embargos de  Declaração  (Doc.  36),  foram rejeitados  nos 
termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 44):

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
COMPETÊNCIA.  ALTERAÇÃO  PROMOVIDA  PELA  LEI  Nº  13.876/2019, 
SANCIONADA EM 23-9-2019.  DEMANDA AJUIZADA EM 2020.  REMESSA 
DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 

1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor 
em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações 
promovidas  nas  demandas  de  competência  delegada  da  Justiça  Estadual 
aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.

2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da 
Justiça  Federal  (CJF)  em  sessão  ordinária,  ocorrida  em  11-11-2019,  ao 
aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas 
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cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da 
competência  federal  delegada  aplicável  às  comarcas  de  domicílio  do 
segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara 
Federal. 

3.  A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do 
Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas 
que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista 
publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca 
sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a 
competência  da  Justiça Estadual  delegada para  os processos  ajuizados  a 
partir de 1-2020.

4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 
Incidente  de  Assunção  de  Competência  no  Conflito  de  Competência  nº 
170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de 
qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício 
da  jurisdição  federal  delegada)  para  a  Justiça  Federal,  até  o  julgamento 
definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a 
vigência da Lei nº 13.876/2019. ”  

No Recurso Extraordinário (Doc. 54), com fundamento no art. 102, III, 
“a”, da Constituição, MARLEY ELIDA DE SOUZA alega ter o acórdão recorrido 
violado o art. 5º, XXXV; e art. 93, IX, da Constituição Federal. 

Sustenta  que  houve  ausência  de  fundamentação  da  decisão 
recorrida, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de direito. 

Defende,  ainda,  a  inconstitucionalidade  do  art.  15,  III,  da  Lei 
5.010/1966,  com alteração  dada  pela  Lei  13.876/2019,  o  qual  restringiu  a 
competência delegada previdenciária da justiça estadual às causas ajuizadas 
em  comarcas  de  domicílio  do  segurado  situadas  a  mais  de  setenta 
quilômetros  da  sede  de  vara  federal,  aos  argumentos  de  que  “1)  A 
Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência 
delegada,  pelo  contrário  ela  sempre  autoriza  o  acesso,  nos  termos  das 
normas fundamentais; 2) O art. 15, III da lei 13.876/2019 é inconstitucional, 
pois  na  data  de  sua  publicação  23/09/2019,  não  havia  permissão  pela 
Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal” (fl. 12, Doc. 
54).

Destaca  que  “a  limitação  por  km  rodados,  dificulta  o  acesso  ao 
jurisdicionado  do  RGPS,  que  na  sua  maioria,  são  trabalhadores  de  baixa 
renda  e  beneficiários  da  justiça  gratuita  –  como  no  caso  específico  do 
reclamante” (fl. 8, Doc. 54). 

O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o Tribunal de 
origem apreciou a matéria  à  luz da  legislação infraconstitucional,  tornando 
indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 63).

No  Agravo  (Doc.  71),  a  parte  recorrente  sustenta  a  existência  de 
ofensa direta e frontal à Carta Magna.

É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários  somente serão conhecidos e julgados, 

quando  essenciais  e  relevantes  as  questões  constitucionais  a  serem 
analisadas,  sendo  imprescindível  ao  recorrente,  em  sua  petição  de 
interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral  que  demonstre,  perante  o  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  a 
existência  de  acentuado  interesse  geral  na  solução  das  questões 
constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente 
de interesses subjetivos e particulares.

A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a 
preliminar  de  repercussão  geral  que  demonstre,  sob  o  ponto  de  vista 
econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional 
debatida  que  ultrapasse  os  interesses  subjetivos  da  causa,  conforme 
exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 
1.035,  §  2º,  do Código de Processo Civil  de 2015),  não se confunde com 
meras  invocações,  desacompanhadas  de  sólidos  fundamentos  e  de 
demonstração  dos  requisitos  no  caso  concreto,  de  que  (a)  o  tema 
controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o 
cenário  econômico,  político,  social  ou jurídico;  (b)  a  matéria  não interessa 
única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a 
jurisprudência  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  é  incontroversa  no 
tocante  à  causa  debatida,  entre  outras  alegações  de  igual  patamar 
argumentativo  (ARE  691.595-AgR,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma,  DJe  de  25/2/2013;  ARE 696.347-AgR-segundo,  Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. 
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 

Não  havendo  demonstração  fundamentada  da  presença  de 
repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, em relação à 
suscitada  ofensa  ao  art.  93,  IX,  da  Carta  Magna,  o  Juízo  de  origem não 
destoou  do  entendimento  firmado  por  esta  CORTE  no  julgamento  do  AI 
791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 

Nessa oportunidade,  o  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou 
que  o  inciso  IX  do  art.  93  da  Constituição  Federal  de  1988  “exige  que  o 
acórdão  ou  decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou 
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 

No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se 
às diretrizes desse precedente. 

Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o 

apelo  extraordinário  não  tem  chances  de  êxito,  pois  esta  CORTE,  no 
julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), 
rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato 
jurídico  perfeito,  à  coisa  julgada  ou  aos  princípios  da  legalidade,  do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar 
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  

No  caso,  eis  os  fundamentos  do  acórdão  recorrido  para  dirimir  a 
controvérsia (fls. 4-7, Doc. 29):

  “A decisão agravada foi proferida como segue: 
‘Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão  que 

determinou  a  remessa  de  ação  previdenciária,  ajuizada  em  2020,  para  a 
Unidade Avançada de Ibaiti/PR, diante da alteração promovida EC 103/2019, 
pela Lei 13.876/2019, e da Portaria 1.351/2019 do TRF4. 

Argumenta o agravante, em síntese, que no item “c”, do Conflito de 
Competência  nº  170.051/RS,  determinou-se  o  sobrestamento  em  todo  o 
território nacional de qualquer ato de redistribuição de processos pela Justiça 
Estadual para a Justiça Federal, sem qualquer delimitação de marco temporal. 
Assim,  mesmo os feitos  ajuizados após 01/01/2020 devem ter suspensa a 
redistribuição para a Justiça Federal. Refere ainda a inconstitucionalidade da 
Lei n.º 13.876/2019, e que a limitação trazida por esta Lei não consta da EC 
n.º 103/2019. Requer a concessão de efeito suspensivo. 

 A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor 
em  1-1-  2020,  a  teor  do  que  estabelece  o  art.  5º,  I,  sendo  plenamente 
aplicável  o disposto no art. 3º,  que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 
5.010/1966, estabelecendo que: 

Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão 
ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:

 III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e 
segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a 
Comarca  de  domicílio  do  segurado  estiver  localizada  a  mais  de  70  km 
(setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo 
único do  art.  237  da Lei  nº  13.105,  de  16 de março  de 2015  (Código  de 
Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar 
atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido 
pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 

§  2º  Caberá  ao  respectivo  Tribunal  Regional  Federal  indicar  as 
Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do 
caput deste artigo. 

Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência 
delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados 
a partir de 1-1-2020. 

Trata-se  de  aplicação  do  entendimento  fixado  pelo  Conselho  da 
Justiça  Federal  (CJF)  em  sessão  ordinária,  ocorrida  em  11-11-2019,  ao 
aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas 
cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da 
competência  federal  delegada  aplicável  às  comarcas  de  domicílio  do 
segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara 
Federal. 

Com efeito, o critério de aferição de distâncias entre os municípios foi 
também estabelecido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), por meio da 
Resolução nº 603/2019, que em seu art. 2º estabeleceu que: 

§ 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada 
federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância 
entre  o centro  urbano do Município  sede da comarca estadual  e  o  centro 
urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo 
o domicílio do autor. 

§  2º.  A apuração  da  distância,  conforme  previsto  pelo  parágrafo 
anterior,  deverá  considerar  a  tabela  de  distâncias  indicada  pelo  Instituto 
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  ou  em  outra  ferramenta  de 
medição de distâncias disponível.

 Portanto, o critério para o cálculo das distâncias está pautado na 
distância  entre  os centros  urbanos  dos  Municípios,  independentemente  da 
localização exata do domicílio do segurado, com base na tabela de distâncias 
fornecida pelo IBGE. O cálculo da distância pode ser conferido através do 
mapa  interativo  do  IBGE,  disponível  em 
https://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/, ou outra ferramenta de medição 
de distâncias em linha reta disponível na web. 

A  Resolução  nº  603/2019  estabeleceu,  ainda,  a  competência  do 
Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas 
que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista 
publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 

No caso em exame, a Comarca Estadual de Congonhinhas/PR não 
está incluída na lista, e isto sinaliza que não persiste a competência da Justiça 
Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 

Porém, de fato, o critério de distância utilizado não é com relação à 
UAA de Ibaiti, conforme estabelece a Portaria nº 1.351/2019: 

CONSIDERANDO  que  as  Unidades  Avançadas  de  Atendimento 
(UAA)  não  podem  ser  usadas  como  parâmetro  de  distância  das  demais 
Comarcas, porque não constituem o Município sede da Subseção Judiciária, 

O critério de distância é com relação ao centro urbano da Subseção 
Judiciária de Londrina (sede da vara federal mais próxima), em linha reta, o 
qual é inferior a 70 km do centro urbano do Município de Congonhinhas, de 
todo modo, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para 
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os processos ajuizados a partir de 1-2020. 
Consigna-se, porém, que embora a distância estabelecida em lei seja 

considerada com relação à Subseção Judiciária de Londrina, a redistribuição 
deve  ser  mantida  para  a  Unidade  Avançada  de  Atendimento  da  Justiça 
Federal de Ibaiti-PR com competência Previdenciária para a causa sobre o 
Município de Congonhinhas, conforme art. 2º, §2º, da Resolução nº 85/2013, 
do TRF4. 

Ressalta-se que a Lei  nº  13.876/2019, em seu art.  15,  §2º,  assim 
como a Resolução do CJF nº 603/2019,  atribuiu  a cada Tribunal  Regional 
Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância 
(mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da 
Portaria  nº  1.351/2019,  da  lavra  do  presidente  desta  Corte,  Ex. 
Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece 
a listagem publicada. 

Para as ações propostas em 2020, a Resolução do CJF nº 603/2019 
estabeleceu, ainda: 

Art.  5º.  Havendo declínio  de competência  de ações  propostas  em 
comarcas que não possuam competência delegada a partir de 1º de janeiro de 
2020,  a  remessa  para  a  vara  federal  competente  deverá  ser  promovida 
eletronicamente, nos termos em que definido pelo Tribunal Regional Federal 
respectivo. 

De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça 
nos  autos  do  Incidente  de  Assunção  de  Competência  no  Conflito  de 
Competência  nº  170.051  determinando  a  imediata  suspensão,  em  todo  o 
território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça 
Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, 
até  o  julgamento  definitivo  do  incidente,  e  ressaltando  que  os  processos 
ajuizados  deverão  ter  regular  tramitação  e  julgamento,  restringe-se  a 
solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à 
vigência da Lei nº 13.876/2019, consoante se extrai: 

Em tal  contexto,  existe  relevante questão de direito,  relacionada a 
interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, que geram inequívoca 
repercussão social,  no sentido  de estabelecer  se a referida norma federal 
autoriza  a  imediata  remessa  dos  processos  ajuizados  em  tramitação na 
Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal  delegada para a Justiça 
Federal,  ou  se  a  nova  legislação  somente  surtirá  efeitos  no  âmbito  da 
competência a partir da vigência estabelecida na referida lei. 

Ou  seja,  não  está  em  discussão  no  Conflito  de  Competência  nº 
170.051 a legalidade/constitucionalidade ou a vigência da norma. 

Também o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento 
nº 0001047-72.2019.2.00.0000, expediu recomendação aos juízes estaduais 
para manterem a tramitação dos processos propostos antes da eficácia 
da Lei  nº 13.876/2019 na Justiça Estadual,  abstendo-se de remetê-los  à 
Justiça Federal  enquanto não resolvido o conflito  de competência  no STJ. 
Seguindo nessa mesma linha de entendimento, a Recomendação nº 60, de 17 
de  dezembro  de  2019,  emitida  pelo  Presidente  do  Conselho  Nacional  de 
Justiça, Ministro Dias Toffoli: 

Art. 1 Recomendar aos juízes estaduais que mantenham a tramitação 
dos  processos  o  propostos  antes  da  eficácia  da  Lei  n  13.876/2019 na 
Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça o Federal enquanto não 
resolvido  o  Conflito  de  Competência  n  170.051,  instaurado  no  âmbito  do 
Superior o Tribunal de Justiça.

Desse  modo,  correto  o  Juízo a  quo ao  afastar  a  competência 
delegada e remeter o processo para a Unidade Avançada de Ibaiti-PR. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo 
ao agravo de instrumento.’

Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade no art. 3º da 
Lei  13.876/2019.  Veja-se  que  este  dispositivo  alterou  a  redação  da  Lei 
Orgânica  da  Justiça  Federal,  que  tratava  da  competência  delegada  nas 
demandas  previdenciárias,  não  havendo  contrariedade  à  disposição 
constitucional,  que  submete  à  lei  a  definição  das  hipóteses  em  que  o 
segurado  pode  ajuizar  ação  de  competência  federal,  perante  a  justiça 
estadual, na comarca em que reside. 

Portanto, mesmo que o dispositivo legal seja anterior à vigência da 
nova redação do §3º do art. 109 da Constituição, ele só passou a vigorar e ter 
eficácia em momento posterior à aludida alteração constitucional, não tendo 
produzido  efeitos  anteriormente  à  norma  constitucional  que  lhe  deu 
fundamento. Assim, afastada a alegação de inconstitucionalidade trazida pelo 
agravante. 

Com efeito, não havendo fatos ou fundamentos novos a autorizar a 
reconsideração da decisão, ou seja, situações não observadas pela decisão 
agravada, é de ser mantida como lançada. Ante o exposto, voto por negar 
provimento ao agravo interno.”

Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, 
de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas 
(ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 

Mesmo  que  fosse  possível  superar  todos  esses  graves  óbices,  a 
argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, 
de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão 
das provas.  Incide,  portanto,  o  óbice  da Súmula 279  desta  CORTE:  Para 
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  

No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre 
Ministro ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do ARE 1.353.618/
PR, DJe de 19/11/2021, em situação análoga à dos autos:

“DECISÃO
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a 

recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, assim ementado: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
COMPETÊNCIA.  ALTERAÇÃO  PROMOVIDA  PELA  LEI  Nº  13.876/2019, 
SANCIONADA EM 23-9-2019.  DEMANDA AJUIZADA EM 2020.  REMESSA 
DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 

1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor 
em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações 
promovidas  nas  demandas  de  competência  delegada  da  Justiça  Estadual 
aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.

2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da 
Justiça  Federal  (CJF)  em  sessão  ordinária,  ocorrida  em  11-11-2019,  ao 
aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas 
cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da 
competência  federal  delegada  aplicável  às  comarcas  de  domicílio  do 
segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara 
Federal.

3.  A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do 
Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas 
que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista 
publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca 
sobre a qual versam os autos não está incluída na lista,  não persistindo a 
competência  da Justiça  Estadual  delegada para os  processos ajuizados a 
partir de 1-2020.

4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do 
Incidente  de  Assunção  de  Competência  no  Conflito  de  Competência  nº 
170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de 
qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício 
da  jurisdição  federal  delegada)  para  a  Justiça  Federal,  até  o  julgamento 
definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a 
vigência da Lei nº 13.876/2019.”

O  recurso  busca  fundamento  no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição 
Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da 
CF. 

O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de 
questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral 
relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, 
da ampla defesa,  dos limites  da coisa julgada e do devido processo legal 
(Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Quanto à alegada violação ao art.  93, IX, da CF, o Plenário deste 
Tribunal  já  assentou  o  entendimento  de  que  as  decisões  judiciais  não 
precisam  ser  necessariamente  analíticas,  bastando  que  contenham 
fundamentos  suficientes  para  justificar  suas  conclusões.  Nessa  linha, 
reconhecendo  a  repercussão  geral  da  matéria,  veja-se  a  ementa  do  AI 
791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso 
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos 
XXXV e LX do  art.  5º  e  ao  inciso  IX  do  art.  93  da  Constituição  Federal. 
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou 
decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem  determinar, 
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem 
que  sejam  corretos  os  fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem 
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal,  negar  provimento  ao  recurso  e  autorizar  a  adoção  dos 
procedimentos relacionados à repercussão geral.” 

Importa  salientar  que,  para dissentir  do entendimento firmado pelo 
Tribunal  de  origem,  se  faz  necessária  a  análise  da  legislação 
infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas 
constantes  dos  autos,  procedimentos  vedados  neste  momento  processual 
(Súmulas 279 e 280/STF). 

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 
5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 

Existindo nos autos prévia  fixação de honorários  advocatícios,  fica 
majorado  em  25%  o  valor  da  verba  honorária  fixada  anteriormente, 
observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como 
eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se.” 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 

do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, 
tendo  em  vista  que  não  houve  fixação  de  honorários  advocatícios  nas 
instâncias de origem.

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
-  a  interposição  de  recursos  manifestamente  inadmissíveis  ou 

improcedentes,  ou  meramente  protelatórios,  acarretará  a  imposição  das 
sanções cabíveis;

- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a 
apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa 
dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2021. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.073 (768)
ORIGEM : 06000679020206060016 - TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL
PROCED. : CEARÁ
RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE
ADV.(A/S) : ISRAEL ALVES FEIJO (27623/CE)
ADV.(A/S) : MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA (16017-B/CE, 

00928/PE)
ADV.(A/S) : LUIS EDUARDO DE SALLES TEMOTEO (32312/CE)
ADV.(A/S) : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA (19309/CE, 

51599/DF, 43637/PE)
RECDO.(A/S) : LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
ADV.(A/S) : VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO (22761/CE)
ADV.(A/S) : ISABELE CARTAXO SAMPAIO (31725/CE)
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado:

“ELEIÇÕES 2020.  AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
PEDIDO  DE  REGISTRO  DE  CANDIDATURA  INDEFERIDO.  PREFEITO. 
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA 
AOS  ARTS.  275  DO  CE  E  1.022  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  VEDADO 
REJULGAMENTO  DA  CAUSA  EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. MULTA EM VIRTUDE DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS 
EMBARGOS. MANUTENÇÃO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO 
ART. 1º,  I,  l,  DA LC Nº 64/1990.  PRESENÇA DE DOLO. ACÓRDÃO QUE 
RECONHECE A PRÁTICA DE ATO OFENSIVO À LEI ESPECÍFICA, À LEI 
ORÇAMENTÁRIA  ANUAL  E  À  LEI  DE  RESPONSABILIDADE  FISCAL. 
CONCESSÃO  DE  AUMENTOS  NO  VENCIMENTO  A  APANIGUADOS. 
CONFORMIDADE  DA DECISÃO  RECORRIDA COM  O  ENTENDIMENTO 
DESTE  TRIBUNAL  SUPERIOR.  SÚMULA  Nº  30/TSE.  NEGATIVA  DE 
PROVIMENTO. 

1. A utilização no agravo interno de fundamento jurídico ausente nas 
razões  do  recurso  especial  caracteriza  inovação  recursal  que  acarreta  a 
impossibilidade  de  seu  conhecimento,  ante  a  ocorrência  da  preclusão. 
Precedentes. 

2. Não restou caracterizada ofensa aos arts. 275, caput, do Código 
Eleitoral  e  1.022  do  Código  de  Processo  Civil,  mas  se  evidenciou  o 
inconformismo com o resultado do exame, pelo Tribunal a quo, de argumentos 
analisados  desde  a  primeira  oportunidade  que  com  eles  teve  contato,  e 
repetidos  desde  a  oposição  dos  primeiros  embargos,  a  denotar  o  caráter 
protelatório dos segundos declaratórios. Assim, correto o não afastamento da 
multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. 

3.  À luz da moldura fática estabelecida pelo  órgão competente da 
Justiça  Comum,  o  Tribunal  a  quo  concluiu  ser  dolosa  a  conduta  ímproba 
perpetrada pelo ora agravante, consubstanciada na concessão, na qualidade 
de Prefeito de Missão Velha, no período compreendido entre 2009 a 2012, de 
aumentos, sem apoio em lei específica e ao arrepio das Leis Orçamentária 
Anual municipal e de Responsabilidade Fiscal, no vencimento de servidores 
específicos, causando prejuízo ao erário no importe de R$ 109.294,01. 

4.  O  procedimento  adotado  pela  Corte  de  origem  observou  os 
parâmetros  estabelecidos  na  jurisprudência  deste  Tribunal  segundo a qual 
compete  à  Justiça  Eleitoral,  independentemente  da  qualificação  jurídica 
realizada  na  ação  civil  pública,  o  exame  da  questão  de  fundo  relativo  à 
condenação  por  ato  ímprobo  para  aferir  os  requisitos  necessários  à 
configuração  da  inelegibilidade,  exame  restrito  aos  contornos  fáticos 
delineados pelo acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum (REspe 
nº  0600188-53/PE,  Rel.  Min.  Tarcisio  Vieira  de  Carvalho  Neto,  PSESS de 
18.12.2020). Outrossim, resta hígida a incidência do enunciado de Súmula nº 
30/TSE, aplicável também às irresignações interpostas com base em ofensa a 
dispositivo de lei. 

5. Agravo interno a que se nega provimento, julgando prejudicado o 
pedido de efeito suspensivo”. (Documento eletrônico 21)

Os  embargos  de  declaração  que  se  seguiram  foram  rejeitados 
(documento eletrônico 23). 

No  RE,  fundamentado no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição  Federal, 
alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LIII, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 
Alega  o  recorrente  que  a  Justiça  Eleitoral  teria  extrapolado  a 

competência  que  lhe  é designada pela Constituição Federal  ao  considerar 
dolosos  os  atos  de  improbidade  administrativa  que  foram  considerados 
culposos pela Justiça Comum. No tocante a esta controvérsia, o Tribunal de 
origem assim se manifestou: 

“Consoante assinalado,  não restou caracterizada ofensa aos arts. 
275,  caput,  do  Código Eleitoral  e  1.022  do Código de  Processo Civil, 
tendo em conta a manifestação da Corte a quo relativamente à alegada 
alteração,  pela  Justiça  Eleitoral,  do  entendimento  da  Justiça  Comum 

quanto à natureza de ato de improbidade. 
Isso  porque,  conforme  trechos  dos  acórdãos  resultantes  do 

julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, reproduzidos na 
decisão impugnada, houve apreciação do argumento supra quando o TRE/CE 
consignou  que  não  adotou  capitulação  jurídica  diversa  da  perfilhada  pela 
Justiça  Comum,  haja  vista  que  a  linguagem  textual  e  contextual  do 
acórdão  do  TJCE  é  inequívoca  e  permite  a  inferência,  acolhida  no 
julgado  embargado  de  que,  de  fato  e  de  direito,  a  conduta  ímproba 
imputada ao embargante foi dolosa e não simplesmente culposa, sendo 
que o e. TJCE, ao anotar no julgado que condenou o embargante por ato 
de improbidade administrativa, fez expressa referência à ocorrência de 
atos  unilaterais  e  discricionários  praticados  pelo  Prefeito  que 
promoveram  aumentos  ilegais  a  apenas  três  servidores,  deixando 
evidente  o  caráter  doloso da  conduta  ímproba  detectada no acórdão 
condenatório (ID 110619938 – grifos no original). 

Vale  assinalar  que,  diversamente  do  alegado,  o  Tribunal  a  quo 
mencionou e examinou tanto os fundamentos da sentença exarada pelo 
Juízo da comarca de Missão Velha quanto do acórdão proferido pelo TJ/
CE na ação civil pública de que resultou a condenação do ora agravante 
para deles extrair a conclusão alusiva à existência de dolo na conduta 
sindicada. 

[...] 
Concluiu-se, assim,  que,  à luz da moldura fática estabelecida pelo 

órgão  competente  da  Justiça  Comum,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  ser 
dolosa a conduta ímproba perpetrada pelo ora agravante, consubstanciada na 
concessão,  na  qualidade  de  Prefeito  de  Missão  Velha,  no  período 
compreendido entre 2009 a 2012, de aumentos, sem apoio em lei específica e 
ao  arrepio  das  Leis  Orçamentária  Anual  municipal  e  de  Responsabilidade 
Fiscal, no vencimento de servidores específicos, causando prejuízo ao erário 
no importe de R$ 109.294,01. 

[...]  Como  se  nota,  não  há  como  se  afastar  a  conclusão  do 
pronunciamento  agravado  quanto  à  observância,  pelo  TRE/CE,  da 
jurisprudência  desta  Corte  concernente  à  análise  dos  requisitos 
configuradores da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1o, I, l, da LC nº 
64/1990, a atrair a incidência do enunciado de Súmula no 30/TSE no caso” 
(Documento eletrônico 21, grifei)

Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a 
procedência  dos  argumentos  consignados  no  recurso  extraordinário, 
sobretudo quanto à natureza culposa ou dolosa da conduta do recorrente, 
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é 
vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados 
desta Corte:  

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 
Administrativo.  3.  Improbidade  administrativa.  4.  Matéria  infraconstitucional. 
Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo 
probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 
660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX 
do  art.  93  da  Constituição  Federal.  Inexistência.  Precedente.  AI-QO-RG 
791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Agravo regimental  a que se nega provimento” (ARE 1.196.155 AgR/MG, 
Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes)

“AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  ELEITORAL.  INELEGIBILIDADE.  DESCARACTERIZAÇÃO  DE 
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

1.  A  caracterização  de  hipótese  de  inelegibilidade  pressupõe  a 
interpretação  da  Lei  Complementar  nº  64/1990,  de  modo que  a  ofensa  a 
Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 

2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou 
inexistência  de hipótese  de inelegibilidade  exigiriam o reexame de  fatos e 
provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

3.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento”  (ARE   1.161.784 
AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 

Ademais, em que pese o argumento de que a ADI 6678 MC/DF, da 
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tenha determinado que somente os atos 
ímprobos de grave reprovabilidade são passíveis de gerar a suspensão dos 
direitos políticos, verifico que a referida decisão foi proferida ad referendum do 
Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito  ex 
nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), em 1/10/2021, portanto não se aplica ao 
presente caso, relativo às eleições de 2020.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.236 (769)
ORIGEM : 10236414020208260053 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
RECTE.(S) : OSEAS LOPES DE LIMA
ADV.(A/S) : PAULO FLAVIO PERRONE CARTIER (215363/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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RECDO.(A/S) : INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO 
PAULO - IPESP E OUTRO(A/S)

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  CARTEIRA DE  PREVIDÊNCIA DAS 
SERVENTIAS  NÃO  OFICIALIZADAS  DA JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO 
PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. APOSENTADORIA. FORMA DE 
REAJUSTE  DA APOSENTADORIA.  VINCULAÇÃO  AO  SALÁRIO  MÍNIMO. 
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 
PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, 

exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, 
sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua 
admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, 
§ 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 
04.

É o relatório. 
Decido. 
Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
Da  detida  análise  dos  fundamentos  da  decisão  denegatória  de 

seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir 
adotadas  pelo  Tribunal  de  origem,  por  ocasião  do  julgamento  do  recurso 
veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.

Pretende  a  parte  recorrente  a  revisão  do  julgado  que  possui  a 
seguinte ementa:

“Apelação  -  Ação  Ordinária  -  Revisão  de  aposentadoria  – 
Aposentadoria  de  Escrevente  de  Serventia  Extrajudicial  –Alegação  de  que 
aposentou-se em 10/05/2011 e, apesar de enquadrar-se nos recolhimentos 
necessários  previstos  na  Lei  n.  10.393/70,  o  enquadramento  da  sua 
aposentadoria foi feito conforme a Lei n. 14.016/10, todavia, estas regras não 
se  aplicam  a  quem  já  preenchia  os  requisitos  da  aposentadoria  em data 
anterior; reclama, ainda, da alíquota de contribuição que aumentou além dos 
5%, e do reajuste do benefício – Pretensão da revisão de sua aposentadoria – 
Revisão do percentual  de desconto nos proventos a título de contribuição, 
conforme  critérios  da  Lei  Estadual  nº  10.393/70  –  Inadmissibilidade  - 
Superveniência  da Lei  Estadual  nº 14.016/2010 que alterou, dentre  outros, 
critério de reajuste de benefícios - Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não 
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou 
a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - A Lei nº 14.016/2010, que 
extinguiu  a  Carteira  de  Previdência  das  Serventias  não  Oficializadas  da 
Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os 
benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de 
acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, 
ou desde a data do último reajuste se inferior a este período - Matéria que não 
foi  objeto  de  discussão  pelo  C.  STF  no  julgamento  da  ADI  nº  4420-SP - 
Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em 
razão da EC nº 41/03, conforme decidido ADI nº 3.128/DF - O julgamento da 
ADI nº 4.420-SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito 
adquirido  garantiria  a  manutenção  da  indexação  de  benefícios  ao  salário 
mínimo  e  o  congelamento  ad  aeternum  da  alíquota  das  contribuições 
previdenciárias,  mas,  ao  contrário,  o  Ministro  Relator  ressalvou 
expressamente  a  inexistência  de  direito  adquirido  nestas  matérias  - 
Dispositivos  referentes  ao  índice  de  reajuste  do  benefício  que  não  foram 
objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de 
direito  adquirido  a regime jurídico,  com relação  tanto  à  forma de  reajuste 
quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida - Inconstitucionalidade 
do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Exegese do art. 7º, IV, 
da CF e da Súmula Vinculante nº 04 - Precedentes do C. STF, deste Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – 
Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.” 

Quanto  ao  requisito  da  repercussão  geral,  alega  desnecessária  a 
demonstração,  ao  argumento  de  que  já  presumida  por  contrariar 
jurisprudência desta Suprema Corte, considerados o RE 563.965-RG e a ADI 
4420.

Não está  demonstrada  de  forma efetiva,  no  recurso  extraordinário 
interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 
21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no 
apelo extremo.

O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso 
concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, 
político,  social  ou  jurídico  que  ultrapassem  os  interesses  subjetivos  do 
processo  (art.  1.035,  §§  1º  e  2º,  do  CPC/2015).  A afirmação genérica  da 
existência  de  repercussão  geral  ou  a  simples  indicação  de  tema  ou 
precedente  desta  Suprema Corte  são  insuficientes  para  o  atendimento  do 
pressuposto.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de 
fundamentação  da  preliminar  acarreta  a  inadmissibilidade  do  recurso 
extraordinário,  mesmo  nos  casos  de  repercussão  geral  presumida  ou 
reconhecida em outro processo. Nesse sentido:

“QUESTÃO  DE  ORDEM.  RECONHECIMENTO,  PELO  SUPREMO 

TRIBUNAL  FEDERAL,  DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO  GERAL  EM 
DETERMINADO PROCESSO.  PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA 
DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO 
MESMO  TEMA.  EXIGIBILIDADE.  1.  Questão  de  ordem  resolvida  no 
sentido de que o reconhecimento,  pelo Supremo Tribunal  Federal,  da 
presença  da  repercussão  geral  da  questão  constitucional  em 
determinado  processo  não  exime  os  demais  recorrentes  do  dever 
constitucional  e  processual  de  apresentar  a  preliminar  devidamente 
fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da 
Constituição  Republicana  e  §  2º  do  art.  543-A  do  CPC).  2.  Agravo 
regimental  desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a):  Min.  Ayres Britto 
(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Repercussão  geral  não  demonstrada.  Requisito  de  admissibilidade. 
Precedentes.  1.  A  ausência  de  argumentação  expressa,  formal  e 
objetivamente  articulada  pela  parte  recorrente  para  demonstrar,  nas 
razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da 
matéria  suscitada,  inviabiliza  o  exame do referido recurso mesmo na 
hipótese  de  repercussão  geral  presumida  ou  já  reconhecida  pelo 
Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, 
com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa 
(art.  1.021,  §  4º,  do  CPC).  3.  Havendo  prévia  fixação  de  honorários 
advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado 
em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do 
referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, 
Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  13.4.2018.  PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
AUSÊNCIA.  1.  Nos  termos  da  orientação  firmada  nesta  Corte,  cabe  ao 
recorrente  demonstrar  de  maneira  formal  e  fundamentada  a  existência  de 
repercussão  geral  da  matéria  constitucional  em  debate  no  recurso 
extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame.  Mesmo em caso de 
repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus 
do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2.  Agravo 
regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Rel.  Min. Edson 
Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018).

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  DIREITO  CIVIL.  TÍTULO  DE  CRÉDITO.  NOTA PROMISSÓRIA. 
AÇÃO  DE  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  AO 
ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL 
DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO. 
ARTIGO 543-A,  §  2º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE  1973  C.C. 
ARTIGO  327,  §  1º,  DO  RISTF.  ANÁLISE  DE  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA 279  DO  STF.  AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO”  (ARE  1.129.441-AgR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  1ª  Turma,  DJe 
17.9.2018).

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Matéria 
criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. 
Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos 
contra  acórdãos  publicados  a  partir  de  3/5/07  devem demonstrar,  em 
preliminar  formal  devidamente  fundamentada,  a  existência  da 
repercussão  geral  das  questões  constitucionais  discutidas  no  apelo 
extremo (AI nº 664.567/RS-QO), o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo 
regimental não provido” (ARE 1.137.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, 
DJe 13.9.2018).

Noutro  giro,  o  entendimento  adotado  no  acórdão  recorrido  não 
diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido 
da  ausência  de  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  bem  como  da 
inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário 
mínimo,  razão  pela  qual  não  se  divisa  a  alegada  ofensa  aos  dispositivos 
constitucionais suscitados. Nesse sentido:

“AGRAVO  INTERNO  EM  RECLAMAÇÃO.  ADI  4.420. 
APOSENTADORIA  CONCEDIDA  COM  PROVENTOS  EQUIVALENTES  A 
11,05  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  REGIME  JURÍDICO  PREVIDENCIÁRIO 
PREVISTO  NA  LEI  10.393/70.  CARTEIRA  DE  PREVIDÊNCIA  DAS 
SERVENTIAS  NÃO  OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  SÃO 
PAULO  EXTINTA  PELA  LEI  14.016/2010.  FORMA  DE  REAJUSTE  DA 
APOSENTADORIA.  SALÁRIO  MÍNIMO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  PRETENSÃO  DE  MANUTENÇÃO  DA ALÍQUOTA DE 
5%.  DIFERENÇAS.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME 
JURÍDICO.  PRECEDENTES.  RESSALVA  DO  ENTENDIMENTO  DA 
RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre 
o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 
4.420.  2.  Agravo  interno  conhecido  e  não  provido,  com  aplicação  da 
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% 
(um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 
43321 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).

“AGRAVO  INTERNO  NA  RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  DIREITO  ADQUIRIDO. 
NULIDADE  DA  DECISÃO.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO.  SUPERAÇÃO. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B
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ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA 
QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE 
REGIME  JURÍDICO.  DECISÃO  RECLAMADA  CONSENTÂNEA  À 
JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A 
QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária 
impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia 
constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A 
nulidade  em  questão  é  passível  de  superação,  haja  vista  a  manifesta 
improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação 
constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e 
garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, 
além de  salvaguardar  o  estrito  cumprimento  das súmulas  vinculantes,  nos 
termos  do  artigo  103-A,  §  3º,  da  Constituição  da  República,  incluído  pela 
Emenda  Constitucional  45/2004.  Trata-se  de  instrumento  processual  de 
natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica 
do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências 
de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via 
processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como 
requisito  de  seu  cabimento  a  demonstração  da  teratologia  da  decisão 
reclamada.  Precedentes:  Rcl  28.338-AgR,  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes, 
Primeira  Turma,  DJe  de  14/11/2017;  Rcl  23.923-AgR,  Rel.  Min.  Roberto 
Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão 
reclamada  tiver  dado  interpretação  razoável  a  precedente  vinculante  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  não  se  mostrará  cabível  a  revisão  da  decisão 
judicial  em  sede  de  reclamação,  sob  pena  de  desvirtuamento  de  todo  o 
sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/
SP,  Rel.  p/  o  acórdão  Min.  Roberto  Barroso,  julgado  em 16/11/2016)  não 
veiculou entendimento  de  que  a  preservação  do  direito  adquirido 
garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu 
benefício ao salário mínimo e o congelamento    ad aeternum   da alíquota   
de  suas  contribuições  previdenciárias.  A  rigor,  o  Eminente  Ministro 
Redator  para  o  acórdão  ressalvou  expressamente  a  inexistência  de 
direito  adquirido  nestas  matérias.  5.  Ademais,  a  decisão  reclamada  é 
consentânea aos entendimentos assentados por  esta Corte,  no sentido de 
que  não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, 
Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e 
no  sentido  da  inconstitucionalidade da  indexação de  benefício  pago a 
servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá 
provimento,  para  reformar  a  decisão  agravada  e  julgar  improcedente  a 
reclamação” (Rcl 37892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. min. 
Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2020).

Compreensão  diversa  demandaria  a  análise  prévia  da  legislação 
infraconstitucional  local  aplicada  (Leis  Estaduais  nºs  10.393/1970  e 
14.016/2010),  bem  como  o  revolvimento  da  moldura  fática  delineada  no 
acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, 
portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 

Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, 
nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das 
Súmulas  nºs  279  (“Para  simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso  
extraordinário”)  e  280/STF  (“Por  ofensa  a  direito  local  não  cabe  recurso  
extraordinário”). Nesse sentido:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PREVIDÊNCIA  DE  SERVIDOR 
PÚBLICO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OFENSA  REFLEXA.  LEGISLAÇÃO  LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do 
enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não 
provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado 
da  causa  (artigo  1.021,  §  4º,  do  CPC),  caso  seja  unânime a  votação.  3. 
Honorários  advocatícios  majorados ao máximo legal  em desfavor  da parte 
recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do 
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 
3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1295151-AgR, Rel. Min. 
Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021).

Por  conseguinte,  não  merece  processamento  o  apelo  extremo, 
consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o 
recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela 
ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios 
majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso 
fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 
3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício 
da gratuidade da Justiça. 

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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SÃO PAULO

Trata-se  de  agravo  contra  decisão  por  meio  da  qual  foi  negado 
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim 
ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL em Revisão Criminal. Decisão monocrática 
que não conheceu a Revisão. Pedido de anulação da r. decisão agravada , 
para determinar que o colegiado do Grupo de Câmaras de Direito Criminal 
possa  apreciar  os  temas  de  fundo.  Impossibilidade.  Não  se  vislumbra 
desacerto  na  decisão  proferida.  Prevalece  a  mera  discordância  com  os 
julgamentos  proferidos.  Agravo  Regimental  improvido.”  (pág.  2  do  doc. 
eletrônico 8).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 
do doc. eletrônico 12).

No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, 
em suma, violação do art. 5°, II, XI e XXXIX; e 93, IX, da mesma Carta. 

A pretensão recursal não merece acolhida. 
Verifico, de início, que os dispositivos constitucionais indicados como 

violados  não  foram  prequestionados.  Assim,  como  tem  consignado  este 
Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a 
questão  constitucional  suscitada  não  tiver  sido  apreciada  no  acórdão 
recorrido.  Ademais,  se  os  embargos  declaratórios  opostos  não  tiveram  a 
finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 
356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro 
Alexandre de Moraes, assim ementado:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO 
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO 
QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  QUESTÕES  REMANESCENTES. 
CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS 
AFASTA  OS  EFEITOS  DA  REINCIDÊNCIA,  MAS  NÃO  IMPEDE  A 
CONFIGURAÇÃO  DE  MAUS  ANTECEDENTES.  INSTITUTOS  DIVERSOS. 
POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO 
DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 

1. Não há previsão legal  de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL contra  a  parte  da  decisão  do  Juízo  de  origem  que  aplicou  a 
sistemática  da  repercussão  geral  (Pleno,  AG.REG.  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA 
(Presidente), DJe de 14/3/2017).

2.  A  legislação  penal  é  muito  clara  em  diferenciar  os  maus 
antecedentes  da  reincidência.  O  art.  64,  do  CP,  ao  afastar  os  efeitos  da 
reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para 
a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.

3.  Não  se pretende induzir  ao raciocínio  de  que a pessoa  que já 
sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, 
mas que, havendo reiteração delitiva, a  depender do caso concreto,  o  juiz 
poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.

4.  Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si  postas 
com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a 
admissão  do  recurso  extraordinário,  que  supõe  matéria  constitucional 
prequestionada explicitamente.

5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta 
no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente 
pela  revisão  das  provas.  Incide,  portanto,  o  óbice  da  Súmula  279  desta 
CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

6.  O  Juízo  de  origem  não  analisou  a  questão  constitucional 
veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão,  INEXISTINDO,  portanto,  o  NECESSÁRIO 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão 
prévios  sobre  o  tema  jurígeno  constitucional  versado  no  recurso. 
Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).
 Além disso, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no 

recurso extraordinário,  o recorrente não demonstrou as razões pelas quais 
entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob 
o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os 
interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, 
desprovida  de  fundamentação  adequada  que  demonstre  seu  efetivo 
preenchimento,  não  satisfaz  a  exigência  prevista  no  art.  543-A,  §  2°,  do 
CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. 
Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta 
Corte: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE.  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE 
PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL.  EXIGÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO.  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL.  SÚMULA  279/STF.  1.  A  parte  recorrente  não 
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apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o 
tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, 
do  CPC. Precedente.  2.  A solução da controvérsia  demanda a  análise  da 
legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e 
do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável 
nesta  fase  recursal.  3.  Agravo  regimental  a  que  se nega  provimento”.  (AI 
814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  (LEI  Nº 
12.322/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA 
DE  DEMONSTRAÇÃO  FORMAL  E  FUNDAMENTADA,  EM  CAPÍTULO 
AUTÔNOMO,  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO,  DA  REPERCUSSÃO 
GERAL  DAS  QUESTÕES  CONSTITUCIONAIS  –  INOCORRÊNCIA  – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, nos termos em 
que  instituída  pela  Constituição  e  regulamentada  em  sede  legal  (Lei  nº 
11.418/2006),  constitui  pré-requisito  de  admissibilidade  do  recurso 
extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para 
além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do 
reconhecimento da existência de controvérsia constitucional  impregnada de 
alta  e  relevante transcendência política,  econômica,  social  ou jurídica,  que 
ultrapasse,  por  efeito  de  sua  própria  natureza,  os  interesses  meramente 
subjetivos  em  discussão  na  causa.  –  Incumbe,  desse  modo,  à  parte 
recorrente,  quando  intimada  do  acórdão  recorrido  em  data  posterior  à 
publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em 
capítulo  autônomo,  à  prévia  demonstração,  formal  e  fundamentada,  no 
recurso  extraordinário  interposto,  da  repercussão  geral  das  questões 
constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. 
Precedente. – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para 
examinar,  em  sede  de  controle  prévio  de  admissibilidade  do  recurso 
extraordinário,  a  demonstração  formal  e  fundamentada,  em  capítulo 
autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, 
exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de 
decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral 
suscitada. Doutrina. Precedentes”. (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de 
Mello, Segunda Turma).

Ademais, constou no acórdão recorrido:
“[...] como anteriormente salientado, não basta, em sede de revisão 

criminal, que se alegue discordância quanto à condenação imposta ou pena 
dosada para fins de desconstituir o julgado.

Assim, estando ausentes os requisitos taxativamente previstos no art. 
621 da lei processual penal, realmente não é caso de se conhecer a Revisão.

Na hipótese dos autos, conquanto o requerente fundamente o seu 
pleito revisional no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, não 
demonstrou, de modo convincente e objetivo, que a condenação foi contrária 
às provas dos autos ou a texto expresso da Lei, que as provas são falsas ou, 
ainda, demonstrou a existência de novas provas de inocência.

Em  sua  petição  de  Agravo,  limita-se  a  reiterar  as  preterições  já 
explicitadas  no  pedido  revisional  a  fim  de  justificar  os  pedidos  de 
reconhecimento de nulidade da prova, absolvição, desclassificação e redução 
da pena.

Entretanto,  é  de  se  notar  que  as  teses  explicitadas  já  foram 
analisadas  à  exaustão,  em  todas  as  instâncias  judiciais  possíveis,  não 
havendo qualquer indicação do cabimento de nova Revisão Criminal.

Cito trecho da decisão monocrática atacada, a fim de explicitar, mais 
uma vez, toda a sorte de recursos manejados pela defesa e que não foram 
aptos a obter sucesso, em nenhuma das instâncias judiciais:

‘Denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343106, 
NILSON restou condenado, em primeira instância, às penas de 02 (dois) anos 
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  piso  (fls.  1661171  dos  autos 
originais).

Irresignados com o teor da r. sentença, o peticionário e o Ministério 
Público interpuseram recursos de apelação, dos quais emergiu o v. acórdão 
da 3 8 Câmara de Direito Criminal  desta Corte de Justiça, cujo teor,  após 
rejeitar  Embargos de  Declaração  opostos  pela  Defesa,  deu  provimento ao 
recurso ministerial para afastar o reconhecimento do privilégio e deu parcial 
provimento ao recurso defensivo para reduzir a fração de aumento da pena-
base, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em 
regime fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida (fis. 3161323 
dos autos principais).

Ainda  inconformada,  a  Defesa  interpôs  Recurso  Especial  (fls. 
3451378 dos autos principais), parcialmente admitido na origem (fls. 4001401 
dos autos principais), e cujo teor deu parcial provimento para determinar a 
aplicação  do  redutor  e  permitir  a  fixação  de  regime  prisional  diverso  do 
fechado,  remetendo  os  autos  ao  E.  Tribunal  para  nova  dosimetria  (fls. 
4141421 dos autos principais).

Em novo julgamento, a C. 38 Câmara de Direito Criminal  deste E. 
Sodalício,  novamente  por  votação  unânime,  determinou  a  aplicação  do 
redutor  em sua  fração  mínima de  116  (um sexto),  fixando  a  pena  em 05 
(cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime 
fechado, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-
multa, no piso (fls. 4281433 dos autos principais).

Foram  interpostos  novos  Embargos  Declaratórios,  rejeitados  à 

unanimidade (fls.  5011503 dos autos principais),  que deram ensejo a novo 
Recurso  Especial,  este  parcialmente  admitido  (fls.  5521553  dos  autos 
principais). 

Foi  negado  provimento  ao  Recurso  Especial  e,  a  partir  de  então, 
houve uma sucessão de recursos manejados pela defesa, encerrando-se com 
um  Agravo  Regimental,  no  Recurso  Extraordinário,  nos  Embargos  de 
Declaração, no Agravo Regimental, no Recurso Especial (fls. 562/627).

Enfim transitada em julgado, em 07 de fevereiro de 2019 (fls. 639 dos 
autos  principais)  e  permanecendo o inconformismo,  o  requerente  ajuíza  a 
presente Revisão Criminal'. 

Ressalto,  para  que  não  ser  perca  em  meio  à  citação,  que  a 
condenação  de  primeira  instância  foi  objeto  de  recurso  da  defesa  e  do 
Ministério Público.

O v. acórdão, por sua vez, foi objeto de Recurso Especial, manejado 
pela  d.  Defesa,  parcialmente  admitido,  que  determinou  novo  julgamento 
perante este E. Sodalício.

Este  novo  acórdão  foi  atacado  por  Embargos  de  Declaração 
defensivos  e,  em  seguida,  novo  Recurso  Especial,  igualmente  defensivo, 
parcialmente admitido, ao qual foi negado provimento.

Ainda inconformada, a Defesa apresentou uma série de recursos que 
culminou  com  um  Agravo  Regimental,  no  Recurso  Extraordinário,  nos 
Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no Recurso Especial (AgRg 
no  RE  nos  EDcl  no  AgRg no  Recurso  Especial  n°  1.451.119-SP),  o  qual 
sequer foi conhecido (fls. 5621567 dos autos principais).

Todas  as  decisões  proferidas  nos  autos  originários  e  na  revisão 
criminal encontram-se bem fundamentadas e dentro do contexto legal. 

Decisão  contrária  ao  texto  legal  ou  à  prova  dos  autos  é  aquela 
amplamente  divorciada  do  contexto  apurado  no  processo,  a  ponto  de 
configurar  incompatibilidade  entre  a  conclusão  e  as  premissas  que  lhe 
serviram de suporte, sendo, desse modo, ilegal.

No caso em apreço, a condenação claramente não é contrária ao 
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 

A defesa  do  agravante  requer,  basicamente,  nova  valoração  das 
provas, objetivando a rediscussão de matéria já à exaustivamente debatida.

Desse modo, as razões ofertadas não convenceram do desacerto da 
decisão, razão pela qual impossível o acolhimento do pedido defensivo. 

[…].” (pág. 3-6 do doc. eletrônico 8).
Assim,  para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência 

dos  argumentos  consignados no  recurso  extraordinário,  seria  necessário  o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 
279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE 
REAPRECIAÇÃO  DE  NORMAS  INFRACONSTITUCIONAIS  E  DO 
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  OFENSA INDIRETA À 
CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE 
DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA 
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
(TEMA 660).  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - 
Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria 
necessária  a  reinterpretação  da  legislação  infraconstitucional  aplicável  ao 
caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria  apenas indireta,  bem 
como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai 
o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de 
relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  rejeitou  a  repercussão  geral  da 
controvérsia  referente  à  suposta  ofensa  aos  princípios  constitucionais  do 
contraditório,  da  ampla  defesa,  do  devido  processo  legal  e  da  prestação 
jurisdicional,  quando o julgamento da causa depender de prévia análise de 
normas  infraconstitucionais,  por  configurar  situação  de  ofensa  indireta  à 
Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 
1.132.000-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PROCESSUAL  PENAL. 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  AUSÊNCIA DE  CONTRARIEDADE  AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA PRÉVIA. 
NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO. 
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS. 
FATOS  COMPLEXOS.  ADMISSIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REEXAME  DE  PROVA:  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  DOSIMETRIA DA PENA.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
PEDIDO  DE  SOBRESTAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.108ED-AgR/
SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO 
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 
35 DA LEI  11.343/2006.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º,  LV,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO 
CONTRADITÓRIO.  OFENSA  REFLEXA  AO  TEXTO  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  5º,  XI  E  LVI,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO 
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
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SÚMULA  279  DO  STF.  VIOLAÇÃO  A  DOMICÍLIO.  MATÉRIA  COM 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  RE  603.616.  TEMA  280. 
INDEFERIMENTO  DE  DILIGÊNCIA  PROBATÓRIA.  MATÉRIA  COM 
REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 
639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX,  DA CONSTITUIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.”  (ARE  1.237.780-
AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma). 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

REPUBLICAÇÕES

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.245 (771)
ORIGEM : 50389468020194047100 - TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
REGISTRADO :MINISTRO PRESIDENTE
RECTE.(S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - 

UFRGS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
RECDO.(A/S) : MARA REJANE MAIA SCHIAVO
ADV.(A/S) : THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER (65722/RS)

DECISÃO:  Trata-se  de  recurso  extraordinário  com  agravo  contra 
decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O  apelo  extremo  foi  interposto  com  fundamento  na  alínea  "a"  do 
permissivo constitucional.

O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  HORAS  EXTRAS. 

ABSORÇÃO.  DECADÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. A Universidade,  além de ter  autonomia jurídica,  administrativa e 
financeira, é a entidade à qual o autor está funcionalmente vinculado. Disso 
decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que 
impliquem pagamento de vencimentos ou proventos. Além disso, é inafastável 
o  seu  interesse  jurídico  na  lide,  pois  o  provimento  judicial  repercutirá 
diretamente  em  sua  esfera  jurídico-patrimonial,  não  se  justificando  a 
participação da União no feito.

2. A 2ª Seção do TRF4, por maioria, adotou o entendimento de que A 
revisão administrativa somente pode ser  efetivada no prazo de cinco anos 
contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, e 
como o exige o princípio da segurança jurídica.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário  sustenta-se violação dos arts.  5º,  XXXV, 

XXXVI, LIV e LV; 37, XV; 71, III; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de 

repercussão  geral,  reafirmou  a  orientação  de  que  o  art.  93,  inciso  IX,  da 
Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os 
argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda 
que sucintamente,  as  razões que entendeu suficientes à formação de seu 
convencimento,  como ocorreu no caso em tela  (AI  nº 791.292/PE-RG-QO, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).

Outrossim,  nos  autos  do  ARE  nº  748.371/MT,  Relator  o  Ministro 
Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de 
que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla 
defesa,  do  contraditório,  dos  limites  da  coisa  julgada  ou  da  prestação 
jurisdicional  que  dependa,  para  ser  reconhecida  como  tal,  da  análise  de 
normas  infraconstitucionais  configura  apenas  ofensa  indireta  ou  reflexa  à 
Constituição  Federal,  o  que  não  enseja  reexame  da  questão  em  recurso 
extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Administrativo.  Militar.  Cerceamento  de  defesa.  Indeferimento  de  provas. 
Repercussão geral.  Ausência.  Proventos com remuneração correspondente 
ao grau hierárquico superior.  Legislação infraconstitucional.  Ofensa reflexa. 
Fatos e provas.  Reexame.  Impossibilidade.  Precedentes.  1.  A afronta aos 
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do 
contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, 
quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas 
infraconstitucionais,  configura  apenas  ofensa  indireta  ou  reflexa  à 
Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de 
repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar 
Mendes,  DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii)  ARE nº 639.228/RJ,  Relator o 
Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso 
extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da 
legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. 
Agravo  regimental  não  provido,  com imposição  de  multa  de  1% do  valor 
atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de 
honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será 
majorado  em  10% (dez  por  cento)  em  desfavor  da  parte  recorrente,  nos 

termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites 
dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal 
de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à 
legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos 
autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta 
ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 
desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:

“  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito 
Administrativo.  Responsabilidade  do  Estado.  Danos  morais  e  materiais. 
Dissídio  coletivo.  Descumprimento  de  acordo. Fatos e provas.  Reexame. 
Impossibilidade.  Precedentes.  1.  Inadmissível,  em  recurso 
extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência 
da  Súmula  nº 279/STF.  2.  Agravo  regimental  não  provido.”  (ARE  nº 
1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 
24/4/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO  EM  30.04.2021.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO 
RESCISÓRIA.  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  POST  MORTEM. 
NECESSIDADE  DE  ANÁLISE  PRÉVIA  DE  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
AUTOS.  OFENSA  REFLEXA.  SÚMULA 279 DO  STF.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao 
entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos 
requisitos  legais  para  a  procedência  da  ação  rescisória,  demandaria  o 
reexame  de fatos e provas constantes  dos  autos,  bem  como  da  legislação 
infraconstitucional  aplicável  à  espécie  (Código  de  Processo  Civil).  Dessa 
forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o 
que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida 
na  Súmula 279 do  STF.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.” 
(ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 
5/7/2021)

“Recurso extraordinário:  descabimento:  questão decidida à luz de 
legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o 
prequestionamento  dos  dispositivos  constitucionais  tidos  por  violados 
(Súmulas  282  e  279);  alegada  ofensa  que,  se  ocorresse,  seria  reflexa  ou 
indireta: incidência,  mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
REAPRECIAÇÃO  DE PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA 279 DO 
STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso 
extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo 
que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, 
portanto,  o  óbice  da  Súmula 279 desta  Corte  (Para  simples  reexame 
de prova não  cabe  recurso  extraordinário).  2.  Tendo  o  acórdão  recorrido 
solucionado  as  questões  a  si  postas  com  base  em  preceitos  de  ordem 
infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, 
que  supõe  matéria  constitucional  prequestionada  explicitamente.  3.  Agravo 
Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. 
Min.  Cármen Lúcia,  DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda 
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, 
Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.

Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 
13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias 
de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em 
desfavor  da  parte  recorrente,  nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  Código  de 
Processo Civil,  observado os limites  dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a 
eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX
Presidente

Documento assinado digitalmente
(Republicado por haver saído com incorreção no Diário da Justiça do 

dia 01/10/2021).

ATOS ORDINATÓRIOS

Intimações para manifestação

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.323.529 (772)
ORIGEM : 01631828120098070001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
EMBTE.(S) : RUBENS NUNES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA 

(24874/DF)
EMBDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL E OUTRO(A/S)
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PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

De ordem, a Secretaria  Judiciária abre vista  para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 16 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NOS SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 
2.415

(773)

ORIGEM : 2415 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : UNIAO NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL 

- UNAJUF
ADV.(A/S) : JONAS MODESTO DA CRUZ (13743/DF)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NOS EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.281 (774)
ORIGEM : MS - 31281 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PILAR ALONSO LOPEZ CID (342389/SP)
ADV.(A/S) : SOLANGE SUGANO (189357/SP)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LIT.PAS. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.947 (775)
ORIGEM : 37947 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO
ADV.(A/S) : ALEXANDRE AROEIRA SALLES (28108/DF, 71947/MG, 

169204/RJ, 404651/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 37.949

(776)

ORIGEM : 37949 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : FLAVIO DAVID BARRA
ADV.(A/S) : ALEXANDRE AROEIRA SALLES (28108/DF, 71947/MG, 

169204/RJ, 404651/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 37.950

(777)

ORIGEM : 37950 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO
ADV.(A/S) : ALEXANDRE AROEIRA SALLES (28108/DF, 71947/MG, 

169204/RJ, 404651/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.951 (778)
ORIGEM : 37951 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AGTE.(S) : ROGERIO NORA DE SA
ADV.(A/S) : ALEXANDRE AROEIRA SALLES (28108/DF, 71947/MG, 

169204/RJ, 404651/SP) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.223 (779)
ORIGEM : 38223 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADV.(A/S) : GILLIARD NOBRE ROCHA (2833/AC, 4864/RO)
ADV.(A/S) : EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO (3507/AC, 7376/RO)
ADV.(A/S) : FELIPPE FERREIRA NERY (3540/AC, 8048/RO)
LIT.PAS. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.077.530 (780)
ORIGEM : EREsp - 1459388 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS
ADV.(A/S) : VIVIANE NUNES DE MIRANDA (16065/DF)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA
ADV.(A/S) : PEDRO CALMON MENDES (11678/DF) E OUTRO(A/S)

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.354.662 (781)
ORIGEM : 39119203187 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 

REGIÃO
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA
ADV.(A/S) : MICHEL SCAFF JUNIOR (69925/BA, 92845/PR, 238271/

RJ, 112624A/RS, 27944/SC, 413180/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

(00000/DF)

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
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Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.847

(782)

ORIGEM : 50028035420174047200 - TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.188

(783)

ORIGEM : 22390459520208260000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA 

DO PARNAÍBA
ADV.(A/S) : BENEDITO ABEL DE JESUS (147372/SP)
AGDO.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 

DO PARNAÍBA
ADV.(A/S) : JOSE CLESIO DIAS JUNIOR (296235/SP)

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.355.389

(784)

ORIGEM : 00168716020124013900 - TRF1 - PA/AP - 2ª TURMA 
RECURSAL

PROCED. : PARÁ
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : EDIMAR SILVA DE ARAUJO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : TIAGO VALE DE ALMEIDA (12046-A/MA, 6986/PI)
AGDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATISTICA - IBGE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

Nos termos do art. 1º, inciso XI, da Resolução 478/2011, a Secretaria 
Judiciária abre vista para manifestação da parte agravada, na forma do art. 
1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

TERCEIROS EMB.DECL. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.752 (785)
ORIGEM : 2752 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : UNIÃO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : JOSE EXPEDITO MOREIRA DA CUNHA
ADV.(A/S) : HUGO LEITE JERKE (45455/DF, 107177/RJ)

De ordem, a Secretaria  Judiciária abre vista  para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.752 (786)
ORIGEM : 2752 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : JOSE EXPEDITO MOREIRA DA CUNHA
ADV.(A/S) : HUGO LEITE JERKE (45455/DF, 107177/RJ)
EMBDO.(A/S) : UNIÃO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

De ordem, a Secretaria Judiciária  abre vista para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.922 (787)
ORIGEM : PAD - 00743201190909002 - TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 9ª REGIÃO
PROCED. : PARANÁ
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMBDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LIT.PAS. : ELIANE DE SÁ MARSIGLIA
ADV.(A/S) : SANDRA GOMES DA SILVA SIMM (23154/PR)

De ordem, a Secretaria Judiciária  abre vista para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NA PETIÇÃO 5.072 (788)
ORIGEM : PROCESSO - 16425010 - MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

De ordem, a Secretaria Judiciária  abre vista para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.258.477

(789)

ORIGEM : 50700803320168130024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCED. : MINAS GERAIS
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : MAGAZINE LUIZA S/A
ADV.(A/S) : PAULO CAMARGO TEDESCO (51970/DF, 58951/GO, 

200596/MG, 79463/PR, 207177/RJ, 119036A/RS, 
234916/SP)

ADV.(A/S) : GABRIELA SILVA DE LEMOS (52224/DF, 211711/RJ, 
208452/SP)

EMBDO.(A/S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De ordem, a Secretaria Judiciária  abre vista para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 
29.105

(790)

ORIGEM : MS - 29105 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : NILSON RIBEIRO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARIANA MARTINS BARROS (9503/ES)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

De ordem, a Secretaria Judiciária  abre vista para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 25.809 (791)
ORIGEM : MS - 8922 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
EMBTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
EMBDO.(A/S) : MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA
EMBDO.(A/S) : ANTONIO EMANOEL MOTTA DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBDO.(A/S) : JOAO MAURICIO BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA (11990/BA) E 

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

De ordem, a Secretaria  Judiciária abre vista  para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.077.530 (792)
ORIGEM : EREsp - 1459388 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S) : LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA
ADV.(A/S) : PEDRO CALMON MENDES (11678/DF) E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 

FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS
ADV.(A/S) : VIVIANE NUNES DE MIRANDA (16065/DF)

De ordem, a Secretaria  Judiciária abre vista  para manifestação da 
parte embargada, na forma do art. 1023, §2º, do Código de Processo Civil.

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Secretaria Judiciária

ATOS ORDINATÓRIOS

Processos convertidos para o meio eletrônico

Certifico  que  os  presentes  autos  físicos  foram convertidos  para  o 
meio eletrônico, nos termos dos normativos vigentes neste Supremo Tribunal 
Federal.

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 (793)
ORIGEM : 3628 - FÓRUM DA COMARCA DE RANCHARIA
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DE MATO GROSSO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
RÉU(É)(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 835 (794)
ORIGEM : 835 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
RÉU(É)(S) : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL

AÇÃO ORIGINÁRIA 2.415 (795)
ORIGEM : 2415 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
AUTOR(A/S)(ES) : UNIAO NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL 

- UNAJUF
ADV.(A/S) : JONAS MODESTO DA CRUZ (13743/DF)
RÉU(É)(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EXTRADIÇÃO 1.093 (796)
ORIGEM : EXT - 109095 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : REPÚBLICA DO PANAMÁ

RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REQTE.(S) : GOVERNO DO PANAMÁ
EXTDO.(A/S) : PABLO JOAQUÍN RAYO MONTAÑO OU PABLO RAYO 

MONTAÑO OU DON PA OU PAPITAS
ADV.(A/S) : FLAVIA GAMA JURNO

MANDADO DE SEGURANÇA 25.809 (797)
ORIGEM : MS - 8922 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. ANDRÉ MENDONÇA
IMPTE.(S) : MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) : ANTONIO EMANOEL MOTTA DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPTE.(S) : JOAO MAURICIO BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA (11990/BA) E 

OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
IMPDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Fabiano de Azevedo Moreira

Coordenador de Processamento Final

ÍNDICE DE PESQUISA
(RISTF, art. 82 e seu § 5º)

NOME  DO  ADVOGADO  (OU  PARTE,  QUANDO  NÃO  HOUVER 
ADVOGADO)

A.B.L.S. (533)
A.L.N. (105)
ABEL ANTUNES DE MELLO (121)
ADEMIR GILLI JUNIOR (20741/SC, 291902/SP)
(394) (470)
ADILSO DA SILVA MACHADO (69512/SP) (614)
ADILSON LATZKE JUNIOR
(101) (697)
ADRIANA RODRIGUES (526)
ADRIANO DUTRA EMERICK (45133/PR) (325)
ADRIANO FERRIANI (82562/PR, 138133/SP) (728)
ADRIANO PEREIRA (244787/SP) (418)
ADRIANO SEVERO DO VALLE (14982/ES)
(364) (437)
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
(1) (2) (2) (96) (154) (155) (156) (166) (174) (174)
(176) (177) (178) (178) (185) (186) (187) (188) (189) (190)
(197) (197) (200) (200) (200) (200) (214) (221) (234) (237)
(291) (336) (338) (351) (364) (399) (419) (424) (426) (437)
(468) (477) (478) (479) (480) (480) (482) (482) (483) (483)
(484) (484) (486) (487) (488) (495) (496) (502) (593) (593)
(593) (594) (595) (595) (596) (597) (599) (655) (669) (670)
(678) (679) (684) (694) (752) (755) (757) (773) (773) (774)
(775) (776) (777) (777) (778) (779) (779) (782) (785) (786)
(787) (790) (790) (791) (791) (793) (795) (795) (797) (797)
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(156) (401) (407) (500) (698) (699) (704) (789)
ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
(176) (177) (178)
ADWARDYS DE BARROS VINHAL (17809-A/PA, 2541/TO) (487)
AELO-BRASIL - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DO BRASIL
(183) (184) (210) (211)
AFRANIO NEVES DE MELO NETO (23667/PB) (167)
AGEU MOTTA (328503/SP) E OUTRO(A/S)
(9) (542)
AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ (65444/SP)
(98) (722)
ALBERTO ARAUJO FELIX (228)
ALBERTO PAVIE RIBEIRO (7077/DF) (177)
ALBERTO ZACHARIAS TORON (65371/SP) (589)
ALCIDES QUEIROZ PIRES (287937/SP) (223)
ALCINDO LUIZ LOPES DE SOUSA (9513/PI) (292)
ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (202)
ALESSANDRO DE ROSE GHILARDI (309265/SP) (601)
ALESSANDRO INACIO MORAIS (26951/GO) E OUTRO(A/S)
(182) (209)
ALESSANDRO NICOLI (202)
ALEX CAMPOS BARCELOS (42336/DF, 117084/MG) (651)
ALEX GOMES DE QUEIROZ (584)
ALEXANDRA PAGLIA (33096/SC)
(179) (295)
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ALEXANDRE AROEIRA SALLES (28108/DF, 71947/MG, 169204/RJ, 404651/
SP) E OUTRO(A/S)
(775) (776) (777) (778)
ALEXANDRE BATISTA FAULHABER CIAMBARELLA (77016/RJ) (220)
ALEXANDRE CELIOTO CONTIN (506)
ALEXANDRE CRUZ RODRIGUES (67)
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (8198/PI, 181924/RJ, 
101471/SP)

(408)

ALEXANDRE RAMALHO JUNIOR (578)
ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES (65635/RS) (342)
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS (2885/PI) (604)
ALFREDO ZUCCA NETO (4745/AC, A1513/AM, 53263/BA, 45249-
A/CE, 39079/DF, 20353/ES, 40710/GO, 19614-A/MA, 160128/MG, 
15691-A/MS, 29711/A/MT, 29305A/PB, 44003/PE, 13040/PI, 
69572/PR, 178221/RJ, 1301-A/RN, 11226/RO, 122858A/RS, 
41463/SC, 833A/SE, 154694/SP)

(337)

ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
(176) (177) (178)
ALINE DE FATIMA RIOS MELO (105466/MG) (625)
ALLAN DEL CISTIA MELLO (68789/DF) E OUTRO(A/S) (187)
ALLAN SERGIO REIS DE BRITO (166893/RJ) (425)
ALLANDER QUINTINO MORESCHI (5080/TO) (712)
ALLEF HENRIQUE SILVA E SOUZA (585)
ALVARO DOS SANTOS FERNANDES (230704/SP)
(149) (150) (667)
ALVARO MEDINA LOUZADA (181302/RJ) (271)
ALYSON MARTINS LEITE (51128/PR) (115)
AMANDA CRISTINA PEREIRA ALONSO (152422/RJ) (337)
AMANDA MARIA TEIXEIRA SOARES DE MELO (48370/GO) (422)
AMARILDO PEREIRA (587)
AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (104359/PR, 6509/RS) (691)
ANA CAROLINA MOREIRA SANTOS (231536/SP)
(386) (449)
ANA ELVIRA CASTRO AGUIAR (44228/CE) (331)
ANA PAULA DE VASCONCELOS (41036/DF) (299)
ANA PAULA GALO ALONSO (331718/SP)
(171) (194)
ANA TEREZA BASILIO (18158A/AL, A1482/AM, 4993-A/AP, 68488/BA, 46159-
A/CE, 22646/DF, 32968/ES, 56629/GO, 22660-A/MA, 206585/MG, 26340-
A/MS, 30067/A/MT, 31218-A/PA, 29281A/PB, 54089/PE, 19798/PI, 
105164/PR, 074802/RJ, 1566 - A/RN, 11239/RO, 640-A/RR, 121660A/RS, 
59957-A/SC, 1269A/SE, 253532/SP, 10.581-A/TO)
(364) (437)
ANALECIA HANEL RORATO (58940/GO) E OUTRO(A/S) (57)
ANDERSON COSTA ALMEIDA OU ANDERSON DA COSTA ALMEIDA (540)
ANDERSON DE SOUZA REIS (107877/PR, 122194/RJ) E OUTRO(A/
S)

(384)

ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES (221336/SP) E OUTRO(A/S)
(12) (545)
ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA (24874/DF)
(339) (696) (772)
ANDERSON KIOSHI SATOU (70)
ANDERSON MARIO MARQUES DA ROCHA (128)
ANDERSON MENDES DE SOUZA (4974/TO) (748)
ANDERSON RODRIGO DE SOUZA PADILHA (134)
ANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF, 7040/O/MT) (670)
ANDRE CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA (18788/PB, 
01838/PE, 1198-A/RN)

(426)

ANDRE COELHO BOGGI (214981/RJ, 231359/SP)
(89) (647)
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA (02279/A/DF, 85266/RJ, 160895/SP) (402)
ANDRE GOMES PEREIRA (116487/RJ) (538)
ANDRE GUSTAVO COSTA MAGALHAES PINTO (115201/MG) E 
OUTRO(A/S)

(537)

ANDRE LUIS CALLEGARI (57206/DF, 26663/RS) E OUTRO(A/S) (534)
ANDRE LUIS CERINO DA FONSECA (225178/SP) E OUTRO(A/S)
(362) (442)
ANDRE LUIS SANTOS MEIRA (25297/DF, 01850/PE, 220349/RJ, 423A/SE, 
430296/SP)
(175) (212)
ANDRE LUIZ BASILIO JUNIOR (194226/MG) (50)
ANDRE RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (409491/SP) (270)
ANDREA DE SOUZA GONCALVES COELHO (163879/RJ) (162)
ANDREI FELIPE VALANDRO (88536/RS) (588)
ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI (88827/PR)
(111) (762)
ANDRESSA CARDOSO DE LIMA (144)
ANGELICA MUNHOS DO ROZARIO SILVA (326384/SP) (746)
ANGÉLICA ROZA CAETANO (373901 OAB) (22)
ANNA JULIA MENEZES RODRIGUES (339004/SP) (513)
ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA (31944/SC)
(101) (697)
ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (1946/ES)
(398) (466)

ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS (6556/CE) (727)
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO (04107/DF) (744)
ANTONIO CARLOS GUIMARAES GONCALVES (33766/DF, 
208631/RJ, 195691/SP)

(709)

ANTONIO CARLOS PENZIN FILHO (29175/MG) (434)
ANTONIO CESAR PORTELA (70618/PR) (563)
ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA (23183/SP) E 
OUTRO(A/S)

(656)

ANTONIO EMANOEL MOTTA DE OLIVEIRA JUNIOR
(791) (797)
ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA (13403/ES) (416)
ANTONIO FERNANDO MANCINI (1581/O/MT) (100)
ANTÔNIO FIRMO DE ANDRADE (516)
ANTONIO JOSE BOLDRIN (118385/SP) (116)
ANTONIO JOSE DANTAS CORREA RABELLO (05870/PE) (412)
ANTONIO JOSE MATTOS DO AMARAL (08296/PR) (105)
ANTÔNIO RAFAL NUNES DA SILVA (6)
ANTONIO SOBRINHO BRASILEIRO FILHO (154246/RJ) (230)
ARAI DE MENDONCA BRAZAO (197602/SP) E OUTRO(A/S)
(413) (530)
ARI RAMOS DA SILVA (530)
ARIANE COSTA GUIMARAES (29766/DF, 226490/RJ, 430298/SP) (240)
ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) (594)
ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E OUTRO(A/S)
(172) (195)
ARLEI DA COSTA (158635/SP) E OUTRO(A/S) (368)
ARMANDO DE OLIVEIRA COSTA NETO (329718/SP) E OUTRO(A/S) (31)
ARTHUR ALVES DE QUEIROZ (535)
ARTHUR DA SILVA FERNANDES CANTALICE (24868 OAB) (5)
ARTHUR DE ASSIS COSTA (231877/RJ) (198)
ARTHUR FERREIRA JUNQUEIRA ALVES DE SOUZA (390991/SP) E 
OUTRO(A/S)

(649)

ARTHUR VENICIUS DE BRUM BRILL
(101) (697)
ARY CAPELLA NETO (121)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(168) (191)
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS (297)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(169) (192)
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO DE 
MEIO AMBIENTE
(183) (184) (210) (211)
ASSOCIAÇÃO MERCY FOR ANIMALS BRASIL (299)
AUDIE CHRISPIM DA SILVA (8234/SC)
(113) (763)
AURELIO DOS SANTOS BANDEIRA (282504/SP)
(375) (454)
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO (311063/SP) E 
OUTRO(A/S)

(536)

BARBARA COSTA PESSOA GOMES TARDIN (126767/RJ) (502)
BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO (66909/DF)
(65) (557)
BEATRIZ GUERRA DE MELO (119890/RJ) (239)
BEATRIZ VERISSIMO DE SENA (15777/DF, 182622/RJ) (690)
BENEDICTO CELSO BENICIO (133843/RJ, 20047/SP) (674)
BENEDITO ABEL DE JESUS (147372/SP) (783)
BENEDITO DOS SANTOS GONCALVES (618/TO) (740)
BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ (18102/ES, 87253/MG, 
406565/SP)

(332)

BERNARDO BRANDAO COSTA (123130/RJ) (241)
BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA (89780/MG, 
228633/RJ)

(616)

BIANCA DE MORAIS FARIA (170022/MG) (40)
BO HANS VILHELM LJUNGBERG (520)
BRENO AUGUSTO RODRIGUES REZENDE (36)
BRUNA LUPPI LEITE MORAES (358676/SP) (513)
BRUNA MONTEIRO PAZZINATO (83330/RS)
(389) (456)
BRUNO ABRITTA VENTURA (132936/RJ) (358)
BRUNO BAQUEIRO RIOS (8222/TO) (740)
BRUNO DE ALMEIDA RAMOS (517)
BRUNO GARCIA BORRAGINE (298533/SP) (513)
BRUNO GIOPATTO SILVA
(12) (545)
BRUNO HENRIQUE DE MOURA (64376/DF)
(143) (347)
BRUNO LUNARDI GONCALVES (62880/DF) E OUTRO(A/S)
(184) (211)
BRUNO MAROTTI GIROLDO (327495/SP) (503)
BRUNO MARTINS SANTOS (427410/SP) E OUTRO(A/S) (316)
BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS (150937/RJ)
(356) (475)
BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARAES (26891/GO) E OUTRO(A/S) (77)
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BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (23067/DF)
(382) (464)
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (3726A/AL, 840A/BA, 
16012-A/CE, 20013/DF, 22393-A/MA, 97276/MG, 30833-A/PA, 11338-
A/PB, 11338/PE, 18838/PI, 002483/RJ, 66120A/RS, 311A/SE, 161899/
SP)

(684)

C.R.D. (656)
CAHUE ALONSO TALARICO (214190/SP) (670)
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMAO (376335/SP)
(183) (184) (184) (210) (211) (211)
CAIO SILVA DE SOUSA (152230/RJ) (670)
CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
(183) (184) (210) (211)
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (1713/DF)
(182) (209)
CARLA IZIDORIO DO ESPIRITO SANTO (23304/CE) (331)
CARLOS ALBERTO CANTANHEDE LIMA (3206/RO) (486)
CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES (111076/SP) E 
OUTRO(A/S)

(58)

CARLOS ALBERTO TELLES (242749/SP)
(366) (439)
CARLOS ANTONIO DE FREITAS (43992/MG) (422)
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO (1555/TO) (740)
CARLOS AUGUSTO PASSOS DOS SANTOS (300243/SP) (519)
CARLOS CRISTIANO DRESCH (531)
CARLOS EDUARDO BORGES DE FREITAS FILHO (343251/SP)
(730) (730)
CARLOS EDUARDO PRINCIPE (65609/SP) E OUTRO(A/S) (81)
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (45225-A/CE, 48750/DF, 1404 - 
A/RN)
(175) (175) (212) (212)
CARLOS FREDERICO FELDMANN (59002/RS)
(217) (218)
CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA FARIA PEREIRA (524)
CARLOS HEVERTTON SILVA BERNARDO (176487/RJ) (723)
CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR (350062/SP) (659)
CAROLINA TUPINAMBÁ (124045/RJ)
(176) (177) (178)
CAROLINA TUPINAMBA FARIA (124045/RJ)
(182) (209)
CAROLYNE ALBERNARD GOMES (124647/RJ) (274)
CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 091152/RJ)
(183) (184) (210) (211)
CECI DIAS LEAL (36494/CE) (331)
CELIO DOMINGOS DA SILVA
(65) (557)
CELIO HOHN (15004/SC) (531)
CELITO DAMO GASTALDO (10523/SC) (125)
CESAR CASTELLUCCI LIMA (22369/SC) E OUTRO(A/S)
(344) (353)
CESAR LUIZ DA SILVA (60430/PR) (321)
CHARLES PETER DA CRUZ RODRIGUES (55)
CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO (212764/RJ, 101970/SP) (728)
CIRO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (205924/RJ) E OUTRO(A/S)
(32) (549)
CLARA AMOROSO DE ANDRADE (427424/SP)
(183) (184) (210) (211)
CLAUDIA COSTA CHEID (210463/SP) (755)
CLAUDIA DE NORONHA SANTOS (096191/RJ) (670)
CLAUDIO JOSE RODRIGUES BRAZ (60)
CLAUDIO LEITE PIMENTEL (104826/PR, 19507/RS, 47696/SC, 
365170/SP)

(285)

CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA (22356/RS)
(176) (178)
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (34238/DF, 96073/RJ, 417250/SP) E 
OUTRO(A/S)
(176) (177) (178)
CLAUDIO SERPA DA COSTA (104313/RJ) E OUTRO(A/S) (266)
CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA (529)
CLEITON JOSE PALMEIRA DO CARMO (566)
CLEITON LUIS DA FONTOURA (134)
CLERISMAR ALENCAR WANDERLEY (111555/RJ, 304092/SP)
(387) (396) (451)
CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO (67923/DF, 56882A/GO, 
225076/RJ, 225214/SP)

(436)

CLOVIS EDUARDO GOMES DE MORAIS (28220/PE) (566)
CONGRESSO NACIONAL (496)
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 
CFOAB

(177)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
(373) (448)
CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES (16539/DF)
(376) (455)
CRISTIANE EPPLE (73904/RS) (33)

CRISTIANE KERCIA FERREIRA DIAS (114852/MG) (30)
CRISTIANO CALDEIRA DUARTE (567)
CRISTINA DA PAZ SILVA (394773/SP) (26)
DANIEL AMERICO DOS SANTOS NEIMEIR (309297/SP) (291)
DANIEL ANTONIO DE MORAES SARMENTO (63551/DF, 73032/RJ) E 
OUTRO(A/S)
(181) (208)
DANIEL CARLOS CORREA MORGADO (183825/SP)
(355) (473)
DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI (28468/DF) (351)
DANIEL DIAS FADELI (264810/SP) (509)
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO (35919/DF)
(376) (455)
DANIEL LEON BIALSKI (125000/SP) (513)
DANIELA ALLAM GIACOMET (14740/)
(175) (212)
DANIELLE ARAUJO DE SOUZA (344736/SP) (680)
DANIELLY RAMOS VIEIRA (9076/MA) (242)
DANILO CESAR DE ALMEIDA (575)
DANILO MOREIRA DE SANTOS (528)
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE (21926/GO) E OUTRO(A/S) (164)
DANRLEI RODRIGO JUNG (554)
DATIVO - RICARDO LUÍS BRAGA (185361/SP) (256)
DAVI SZUVARCFUTER VILLAR (337079/SP) (674)
DECIO ANTONIO ERPEN (49151/RS) (300)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
(10) (104) (147) (152) (665)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
(225) (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (658)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (112)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(15) (17) (21) (41) (44) (48) (83) (84) (85) (86)
(265) (435) (517) (551) (577) (602) (602) (641) (642) (648)
(714) (750)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
OUTRO(A/S)

(391)

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS (540)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (142)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
(604) (669)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(146) (518)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

(669)

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(134) (628) (668) (683) (685) (692) (693) (695)
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
(144) (151) (153) (200) (311) (322) (328) (373) (448) (512)
(515) (657) (660) (662) (719) (721)
DENIS ARANHA FERREIRA (200330/SP) (281)
DERCIO CLEMENTE DA SILVEIRA (65407/BA) (309)
DIEGO ANTONIO VALENTIN SANTOS (519)
DIEGO CORREA PACHECO (53288/SC) (7)
DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS (1048/RR) E OUTRO(A/S) (580)
DIOGENES ALVES DE SENE (122867/MG) (703)
DIOGO SIQUEIRA JAYME (27769/GO) (248)
DIONY LIMA MELO (2542/AP)
(318) (335) (452)
DIRCEU SETEMBRINO BERTÉ (54)
DISTRITO FEDERAL (188)
DJENANE FERREIRA CARDOSO (218877/SP) (299)
DORA CAVALCANTI CORDANI (0131054/SP) (674)
DORA CAVALCANTI CORDANI OAB/SP ¿ 131.054 (510)
DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO (83651/PR)
(183) (184) (210) (211)
DOUGLAS MARTINS KAUFFMANN (357165/SP) E OUTRO(A/S) (528)
DUDEVANT ALVES DA SILVA (39995/SC) (233)
E.G.S. (17)
EDER ANTONIO MOREIRA JUNIOR (576)
EDER JACOBOSKI VIEGAS (8562A/AL, 32836/DF, 11532/ES) (757)
EDER LUIZ GUARNIERI (398-B/RO)
(175) (212)
EDIVALDO DE PAULA MACHADO (68)
EDIVAR SILVA E NORONHA JUNIOR (3)
EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINO (563)
EDMUR PRADELA (215)
EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA (62193/DF) (278)
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EDSON PEREIRA DOS SANTOS LIMA
(375) (454)
EDSON ROSEMAR DA SILVA (43435/PR, 38268-A/SC) (216)
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI (64353/DF) (143)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA (41458/DF, 130532/
RJ)

(742)

EDUARDO CANHA PEREIRA (81705/PR) (163)
EDUARDO DA SILVA BALBINO DOS SANTOS (532)
EDUARDO DAMIAN DUARTE (60510/DF, 106783/RJ) (734)
EDUARDO FERRARI GERALDES (215741/SP)
(375) (454)
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA (155139/SP) (299)
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (21019-A/MS, 7680/O/MT, 
9100/RO, 40526/SC)

(202)

EDUARDO NUNES SA (165694/SP) (62)
EDUARDO PEREIRA RIBEIRO (274)
EDUARDO STENIO SILVA SOUSA (20327/DF, 308805/SP) E 
OUTRO(A/S)

(336)

EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF)
(176) (177) (178)
EDVALDO FERNANDES DA SILVA (19233/DF, 94500/MG)
(392) (467)
EGON BOCKMANN MOREIRA (14376/PR) E OUTRO(A/S) (496)
ELCIO MARCELO QUEIROZ RAMOS (011658/PA) (158)
ELEANDRO PETROCELI PILAR (46961/RS)
(52) (553)
ELENA IARA DORNELLES CONTREIRA (527)
ELIAS MILER DA SILVA (30245/DF) (298)
ELIZABETH YUMI KUMIMOTO (341792/SP) (617)
ELIZANGELA CANDIDA DOS SANTOS (382729/SP) (289)
ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA (31995/GO) (157)
EMANUEL LAZARE DE ALMEIDA
(561) (562)
EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN (32845/PR, 
189680/RJ, 109546A/RS, 17339/SC, 299126/SP)

(222)

EMELY ALVES PEREZ (315560/SP) (671)
EMILY INGRID COSTA DA SILVA (66931/DF) E OUTRO(A/S) (6)
EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO (3507/AC, 7376/RO) (779)
ENIO ARANTES RANGEL (158229/SP) (45)
ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS (26784/DF, 4150/ES)
(175) (212)
ERIC CERANTE PESTRE (103840/RJ, 414488/SP) (202)
ERICA SILVA CARDOSO (16)
ERIVELTON FERREIRA BARRETO (5568/AM, 623-A/RR) (136)
ERNANI FERREIRA ALVES NETTO (300877/SP) (273)
ERYKA FARIAS DE NEGRI (13372/DF) (428)
ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA (17649/MA) E 
OUTRO(A/S)

(620)

ESTADO DO AMAPÁ (479)
EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (46882/GO, 21020-A/MS, 
5222/O/MT, 9099/RO, 49071/SC, 266539/SP)

(202)

EUGENIO DUARTE VASQUES (16040/CE) (333)
EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (04935/DF, 30746/ES, 
428274/SP) E OUTRO(A/S)
(183) (210) (482) (670)
EVA APARECIDA DE JESUS (4065/TO) (161)
EVALDO ÊNIO FREITAS DOS SANTOS (37)
EVANDRO CARLOS DE SIQUEIRA (317811/SP) (215)
EVANDRO CARLOS DOS SANTOS (13747/SC) E OUTRO(A/S) (298)
EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO (41026/DF) (226)
EVANES CESAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ (13759/PB) (228)
EVERSON BAMBERG (43763B/RS) (203)
EZIKELLY SILVA BARROS (31903/DF) (73)
EZIZIO ALVES BARBOSA (16039/GO) (320)
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA (40863/DF, 45896/PR)
(183) (210)
FABIANA PAULOVICH DE ALENCAR (240120/SP) (245)
FABIANO BASTOS GARCIA TEIXEIRA (41536/SC) (233)
FABIANO CALDEIRA LIMA (2493/TO) (1)
FABIANO CANTERO DOS SANTOS (514)
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI (58866/DF, 
176848/MG, 095237/RJ, 321754/SP)

(202)

FABIANO FREIRE FEITOSA (3173/SE) (717)
FABIO ALVES LEANDRO (54634/DF) E OUTRO(A/S) (586)
FABIO DE OLIVEIRA CAMILLO (8090/MS)
(171) (194)
FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (107642/SP) (605)
FABIO GENTILE (18498-B/CE, 1252-A/RN) (106)
FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (4801/AL) E OUTRO(A/S)
(645) (646)
FÁBIO KONDER COMPARATO (SP011118/) (496)
FABIO LIMA QUINTAS (17721/DF, 249217/SP)
(93) (644)
FABIO MONTEIRO LIMA (43463/DF, 24539-A/PA) (600)

FABIO MORAES CASTELLO BRANCO (4603/AM) (252)
FABIO ROGERIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS (32155/PR)
(148) (666)
FABRICIO ESPERANDIO LOZ (56461/SC) (653)
FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (268238/SP)
(93) (644)
FELIPE AUGUSTO FORTE DE NEGREIROS DEODATO (8596/PB) (516)
FELIPE CAZUO AZUMA (11327 - A/MS, 34938/PR) E OUTRO(A/S) (82)
FELIPE DA SILVA TALAYER (134)
FELIPE DE CASTRO RUBIO POLI (252833/SP) (618)
FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (38672/DF, 095573/RJ)
(175) (212)
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (44869/DF) (589)
FELIPE MAGNO ONEZIO (539)
FELIPE RIBEIRO ARAÚJO LEOPOLDINO (14)
FELIPE RODRIGUES WADA (38)
FELIPE ROSSI DE ANDRADE (40445/DF) (127)
FELIPPE FERREIRA NERY (3540/AC, 8048/RO) (779)
FELISBERTO EGG DE RESENDE (50328/MG) E OUTRO(A/S) (500)
FERNANDA SANCHES CARLETTO (135652/SP) (431)
FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES (46826/RS) E 
OUTRO(A/S)

(583)

FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA (53481/DF, 26054/SC)
(175) (212)
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (31546/DF)
(176) (177) (178)
FERNANDO CESAR LOPES GONCALES (196459/SP) (247)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (A1652/AM, 
20738/PR, 233281/RJ, 43381/SC, 388423/SP)

(726)

FERNANDO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA (034320/RJ) (677)
FERNANDO MAXIMILIANO NETO (045441/RJ) (589)
FERNANDO MESTRINER ZEDU (515)
FERNANDO RAPOSO FRANCO (173010/RJ) (246)
FERNANDO SANTOS DE MORAES (583)
FILIPE ALBERNAZ MOTHE (159294/RJ) (672)
FILIPE QUEIROZ NASCIMENTO (172043/RJ, 122859A/RS) (239)
FLAVIA GAMA JURNO (796)
FLAVIA TACLA DURAN (206732/SP) (511)
FLAVIO APARECIDO SOATO (145286/SP) (99)
FLAVIO MENDES BENINCASA (0032967A/) (280)
FLAVIO MODENA CARLOS (20234-A/MS, 57574/PR)
(564) (630) (632) (634)
FLAVIO SOARES CRELIER (130892/RJ) (708)
FRANCIS MENCHINI BARBOSA (274)
FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIREDO MELO (2812/AC)
(175) (212)
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA (69114/RJ) E OUTRO(A/S) (348)
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES (122392/RJ) (268)
FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR 
(29071/PR)

(105)

FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA (5012/SC)
(101) (697)
FRANCISCO MARCELO BRANDAO (4239/CE) (227)
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO OAB/DF ¿ 11.707 (510)
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS (9750/CE) (331)
FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA (1959/RO) (486)
FRANCISCO SERGIO BOCAMINO RODRIGUES (107459/SP)
(377) (378) (458) (459)
FREDERICO BARBOSA GOMES (91022/MG) (599)
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA (18487/DF, 4098-A/TO)
(175) (212)
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE (11681/MA) (258)
GABRIEL AUGUSTO FARIA DA MATA (50)
GABRIEL FREIRE TALARICO (62947/DF) (254)
GABRIEL TALAYER RODRIGUES (134)
GABRIEL TEIXEIRA ALVES (373779/SP) (202)
GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA (72221/PR) E OUTRO(A/
S)

(325)

GABRIELA DE CASTRO IANNI (214122/SP) (396)
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES (440373/SP)
(375) (454)
GABRIELA SILVA DE LEMOS (52224/DF, 211711/RJ, 208452/SP)
(240) (789)
GABRIELA VIEIRA SERAFIN (59806/SC) (121)
GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
(176) (177) (178)
GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO (40008/DF, 27316/PE)
(175) (212)
GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA (409102/SP) (206)
GERALDA EGLEIA NUNES RABELO (130371/SP) (705)
GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO (28493/DF) E 
OUTRO(A/S)

(214)

GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO (60955/BA, 28493/DF, 
19841-A/MA, 177119/MG, 26269-A/PB, 44204/PE, 95496/PR, 211489/

(354)
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RJ, 97500A/RS, 397584/SP)
GETULIO FELIX DA LUZ (1)
GIDALTE DE PAULA DIAS (26766-A/MS, 56511/PR, 11890/RO, 
61328-A/SC)

(324)

GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS
(8) (541)
GILBERTO ANTONIO FARIA DIAS (241645/SP)
(8) (541)
GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR (A1056/AM, 28669/CE, 
62036A/GO, 13298-A/MA, 21394-A/MS, 20864-A/PA, 22991-A/PB, 
02058/PE, 8806/RO, 543-A/RR) E OUTRO(A/S)

(593)

GILLIARD NOBRE ROCHA (2833/AC, 4864/RO) (779)
GILMAR ALBINO DE OLIVEIRA (33)
GILSON DA SILVA ALVES (134)
GIOVANNA BARRIM DOS SANTOS SCHAEFFER
(61) (556)
GIOVANNA PACHECO LOMBA GHERSEL (53086/DF) (600)
GIRLENE ROBERTA PEREIRA DE FREITAS (537)
GISELE ESTEVES FUZZA (298032/SP) (610)
GIVANILDO GOMES (12635/O/MT)
(330) (447)
GLADIMIR CHIELE (41290/RS) (203)
GLAUBER BEZ (261538/SP) (521)
GLAUCIO ROGERIO ONISHI SERINOLI
(20) (547)
GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(168) (191)
GOVERNO DO PANAMÁ (796)
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
(397) (474)
GRAZIELA DE SOUZA REIS (57)
GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (117987/SP)
(20) (547)
GUILERME GIACOMINI DOS SANTOS (45)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (51716/PR) (676)
GUILHERME AZAMBUJA CASTELO BRANCO (12007/DF, 28696/GO)
(357) (476)
GUILHERME FRANZIN MARTINS (62916/PR) (282)
GUILHERME GONZALES REAL (76964/RS)
(175) (212)
GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO (366341/SP) (522)
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES (A1204/AM, 52160/BA, 37020-A/
CE, 28280/DF, 62151A/GO, 62151/GO, 172840/MG, 21204-A/MS, 
22741/A/MT, 31143-A/PA, 27835-A/PB, 42838/PE, 19642/PI, 
105173/PR, 209665/RJ, 1605-A/RN, 1281A/SE, 159725/SP, 10.793-A/
TO)

(725)

GUILHERME SERGIO CERSOSIMO (19513/SP) (602)
GUILHERME VILLAS BOAS E SILVA (182044/RJ, 449744/SP) (410)
GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES (69890/BA, 88124/MG, 
399674/SP)

(352)

GUSTAVO BINENBOJM (DF58607/DF)
(176) (177) (178)
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA (74330/MG) (599)
GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO (124445/SP) (749)
GUSTAVO NYGAARD (67034/BA, 19030/DF, 166315/RJ, 29023/RS, 
25372/SC, 211016/SP)
(201) (213)
GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (7602/MS) (287)
GUSTAVO SILVA MACEDO (77161/MG) (699)
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO (42990/DF) (495)
GYLLIARD MATOS FANTECELLE (100112/MG) E OUTRO(A/S)
(35) (550)
H.B. (105)
HAMILTON DIAS DE SOUZA (01448/A/DF, 183768/RJ, 20309/SP) (351)
HARLEY GIMENEZ FERREIRA DA SILVA (28759/ES, 221006/RJ) (672)
HAROLDO CESAR NATER (17018/PR) (601)
HAROLDO REZENDE DINIZ (44844/GO, 166360/MG, 94107/RJ) (95)
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA (59173/DF)
(350) (471)
HELCIO VALENTIM DE ANDRADE FILHO (51859/MG) (319)
HELENA DE SOUZA ROCHA (50532/PR)
(496) (496)
HELIO NISHIYAMA (12919/O/MT) (102)
HELIO PEIXOTO JUNIOR (374677/SP) (749)
HELIO VIEIRA DA COSTA (640/RO) (678)
HELOINA MARIA TRAVASSOS LOPES DE ANDRADE (11646/CE) (331)
HENRICO ROCHA DE OLIVEIRA (26)
HENRIQUE AUGUSTO MALAGUETTA (424183/SP) (565)
HENRIQUE BATISTA LEITE (260753/SP)
(375) (454)
HENRIQUE CATALDI FERNANDES (310611/SP) (674)
HENRIQUE COUTO DA NOBREGA (99056/)
(181) (208)
HENRIQUE KEISUKE SADAMATSU (18240/PR, 208-A/RR)

(381) (463)
HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA (078636/RJ) E OUTRO(A/S) (544)
HERACLITO LACERDA NETO (172908/SP) (306)
HERBERT NAGY MEDEIROS (192446/SP) (567)
HERLANDO NASCIMENTO E SILVA (28327/CE) (331)
HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO (04144/DF)
(399) (468)
HUGO LEITE JERKE (45455/DF, 107177/RJ)
(785) (786)
HUGO MENDES PLUTARCO (44551-A/CE, 25090/DF)
(346) (404)
HUMBERTO ADAMI SANTOS JUNIOR (000830/RJ) (200)
IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA (46769/PR) (526)
IGOR DOS SANTOS JAIME (54584/DF) (143)
IGOR LIMA COUY (94658/MG) (76)
IGOR MARQUES PONTES (104862/PR, 184994/SP) E OUTRO(A/S) (589)
IGOR PINHEIRO COUTINHO (25242/CE) E OUTRO(A/S) (27)
INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR (3017-A/AP, 005670/PA) (707)
INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR (3017-A/AP, 005670/PA) 
E OUTRO(A/S)

(290)

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS (1)
IRAMILTON GOMES DOS SANTOS (27)
ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
(286) (742)
ISABELA GOMES SCHMALTZ (31917/GO) (745)
ISABELA ROSSITTO JATTI (67014/PR) (427)
ISABELE CARTAXO SAMPAIO (31725/CE) (768)
ISRAEL ALVES FEIJO (27623/CE) (768)
IVO LOURENCO DA SILVA OLIVEIRA (35506/GO) (484)
J.C.P.L. (21)
JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (08862/PR, 
394655/SP) E OUTRO(A/S)

(520)

JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO (49398/DF) (294)
JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES (018476/PA) E 
OUTRO(A/S)

(158)

JADER DA SILVEIRA MARQUES (39144/RS) (165)
JAIR DE MEDEIROS (897/AC) (275)
JAIR DE MEDEIROS (897/AC) E OUTRO(A/S) (490)
JAIRO CEZAR DA SILVA (16249/O/MT) (579)
JAISON DA SILVA (25147/SC) (650)
JANAINA CASTRO DE CARVALHO (14394/DF, 200485/MG)
(171) (194)
JARDEL TRINDADE MARTINHO (71239/RS) (609)
JASON BARBOSA DE FARIA (01476/DF) (294)
JEAN CHRISTIAN WEISS (13621/SC) (261)
JEAN MAICON KRUSE (105099A/RS, 30685/SC) (554)
JEAN MARCEL DOS SANTOS BUENO (29)
JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR)
(63) (109) (372) (446) (574)
JEFERSON MARTINS LEITE (49082/PR) E OUTRO(A/S) (38)
JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA (35433/CE)
(103) (702)
JENNER SILVERIO JACULI (157983/MG) (698)
JENNIFER CRISTINA MIRANDA ROVERO (574)
JESSICA PALIM MORAES MARTINS (417769/SP) (741)
JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUEÇADA (56)
JESUS DA SILVA (577)
JHAWRY DEDANIS VIEIRA (521)
JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA (14097/DF, 92618A/RS) (216)
JOAO ALEX CUNHA BORGES DOS SANTOS (190437/RJ) (239)
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA (3530/AC) E OUTRO(A/S) (596)
JOAO BATISTA AUGUSTO JUNIOR (274839/SP) (513)
JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (600)
JOÃO EDUARDO SOARES BORBA MELLO
(41) (551)
JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE (358143/SP)
(361) (441)
JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT (12055/O/MT) (100)
JOAO IRINEU ARALDI JUNIOR (36483/RS) (107)
JOAO JOAQUIM MARTINELLI (5578/AC, 17600A/AL, A1383/AM, 4609-A/AP, 
64225/BA, 43608-A/CE, 01805/A/DF, 31218/ES, 58806/GO, 21615-A/MA, 
1796A/MG, 15429-A/MS, 27764/A/MT, 28342-A/PA, 01723A/PE, 18961/PI, 
25430/PR, 139475/RJ, 1489 - A/RN, 10665/RO, 611-A/RR, 45071A/RS, 3210/
SC, 1211A/SE, 175215/SP, 10.119-A/TO)
(400) (739)
JOAO LUIS BRAVO MENDES (118214/SP) (636)
JOAO MARCOS FONSECA DE MELO (26323/DF, 643A/SE) (485)
JOAO MENDES DE REZENDE (7817/GO) (595)
JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA (31680/DF, 202448/MG) (143)
JOAO PEDRO DE MELO (313)
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON (94899/RS, 381830/SP)
(383) (465)
JOAO PEDRO EYLER POVOA (33740/ES, 139420/MG, 88922/RJ, 
313425/SP)

(94)
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JOAO PEREIRA NETO (92283/RS) (527)
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (56722/PR) (105)
JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO 
(152255/RJ)

(410)

JOAO THEODORO DA SILVA JUNIOR (28737/PR) (137)
JOAO THEOTONIO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (072960/RJ)
(183) (210)
JOÃO TIAGO DE SOUSA MATTOS (586)
JOAQUIM CERCAL NETO (4088/SC) (686)
JONAS MODESTO DA CRUZ (13743/DF)
(773) (795)
JONATHAN MOURA DOS SANTOS (24)
JONATHAN SANTANA MACEDO (53)
JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES (58803/DF, 199721/RJ) (424)
JORGE APPI DE MATTOS (18902/PR) (321)
JORGE HAROLDO MARTINS (56169/PR)
(175) (212)
JORGE LUIS BORGES DE SOUSA SILVA (13)
JORGE LUIS FORTES PINHEIRO DA CAMARA (071435/RJ)
(74) (638)
JORGE LUIS GALLI (390632/SP) (661)
JORGE LUIS REHEM ALMEIDA SILVA (13700/BA) (600)
JORGE LUIZ AUGUSTO PEREIRA (308)
JORGE ROBERTO AUN (1776-A/RJ, 41961/SP) (681)
JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA (076277/RJ)
(183) (210)
JORGE SANTOS PEREIRA (565)
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL (00513/DF, 197854/MG) E 
OUTRO(A/S)

(415)

JOSE ANTONIO SOARES NETO (8984/MS) (360)
JOSE ANTUNES (5288-A/PA, 08792/PR) (237)
JOSE AUGUSTO BARBOSA URBANEJA (54062/PR) (737)
JOSE BERALDO (64060/SP) (421)
JOSE CHAGAS ALVES (423-A/AP, 4759/DF) (160)
JOSE CLESIO DIAS JUNIOR (296235/SP) (783)
JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO (569)
JOSE EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (45658/SC) (78)
JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP) (728)
JOSE JUAREZ GUSMAO BONELLI (41820/RJ) (607)
JOSE JUNIO DA SILVA (44)
JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (63185/DF, 225737/RJ, 
107106/SP)

(363)

JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR (86713/RJ) (239)
JOSE LUIZ TORO DA SILVA (110493/RJ, 76996/SP)
(173) (196)
JOSE MARCIO TEIXEIRA SARAIVA (42353/CE) (141)
JOSE MARIO RAMOS CORREIA ARAUJO (47165/PE) E 
OUTRO(A/S)

(663)

JOSE RENATO SILVA BUCHAIM (21628/RS) (499)
JOSE RICARDO JESUS DOS SANTOS (197947/RJ) (60)
JOSE SERGIO DA SILVA CRISTOVAM (16298/SC) (637)
JOSELI TEREZINHA BUNN GONCALVES (27937/SC) (720)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (59392/DF)
(382) (464)
JUCIE FERREIRA DE MEDEIROS (18543-B/CE, 28596-A/PB)
(103) (702)
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
BLUMENAU

(650)

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASIMIRO DE 
ABREU/RJ

(524)

JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA (01869/A/DF, 17488/GO) (294)
JULIA TARDIVO SANCHES BIGELLI (455455/SP) (337)
JULIANA COSTA ARRUDA (85462/MG) (728)
JULIANA RODRIGUES MALAFAIA (36080/DF) (254)
JULIANA WERNEK DE CAMARGO (22041/DF, 128234/SP) (405)
JULIANO CAMPELO PRESTES (600)
JULIANO DAMASIO MADEIRA (27961/SC)
(101) (697)
JULIAO SILVEIRA COELHO (17202/DF, 244731/SP) E OUTRO(A/S) (2)
JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA (604)
JULIO CESAR GOULART LANES (9340A/AL, 22398/BA, 21994-A/CE, 
29745/DF, 17664/ES, 30401/GO, 119130/MG, 13449-A/MS, 13329/A/
MT, 46648-A/PB, 01088/PE, 43861/PR, 156273/RJ, 712-A/RN, 
4365/RO, 46648/RS, 24166/SC, 519A/SE, 285224/SP)

(710)

JULIO CEZAR SANCHES NUNES (15510/MS, 107825/PR) (59)
JULIO SALLES COSTA JANOLIO (119528/RJ, 283982/SP) (162)
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO (120370/MG, 
160156/RJ)

(733)

JUNIOR LUIS VAZ (98676/RS) (42)
JURANDIR TAVARES DE BRITO (8351/SE)
(397) (474)
JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR (229554/SP) (13)
KARLA DA COSTA SAMPAIO (66523/RS, 47603-A/SC) E 
OUTRO(A/S)

(326)

KATIA CILENE SCOBOSA LOPES (208658/SP) (91)
KATIA MANDELLI BAUER (21560B/RS) (694)
KAUAN ANTONY LAURINDO BATISTA (22)
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO (60765/DF, 33710/GO, 
458856/SP)

(711)

L.C.S.
(11) (543)
L.V.O.P. (15)
LAÉLIO DE MELO DOS SANTOS (518)
LAERCIO BARBOSA DE SOUZA (17151/PE) (532)
LAIS SANTOS DE ABREU (394410/SP)
(171) (194)
LARISSA MARIA SACCO ABDELMASSIH (202350/SP) (523)
LEANDRO DE OLIVEIRA FAGUNDES
(369) (443)
LEANDRO FELIPE SOARES TEIXEIRA (25)
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL (38879/SC, 402581/SP)
(350) (471)
LEANDRO LUCAS GARCEZ (214347/SP)
(377) (378) (458) (459)
LEANDRO MARTINS BRANDT (67)
LEANDRO MENESES PEREIRA (400710/SP) (327)
LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS (99613/MG) (682)
LEONARDO ARRUDA MUNHOZ (173273/SP) (98)
LEONARDO BORGIS NEVES DE SOUZA (522)
LEONARDO BRAUNE E OUTRO(S) (RJ123255/)
(217) (218)
LEONARDO COSTA BANDEIRA (70056/MG) E OUTRO(A/S) (293)
LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA (148792/RJ) (338)
LEONARDO DE MELO WELTER (36963/SC, 403603/SP)
(350) (471)
LEONARDO ESTRELA BORGES (87164/MG)
(183) (184) (210) (211)
LEONARDO FEITOSA ARRAIS MINETE (23110/CE)
(380) (461)
LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ (78782/RS)
(571) (572)
LEONARDO GONCALVES SANTANA BORGES (21356-B/CE)
(204) (204) (205) (205)
LEONARDO NEZZO VOLPATTI (58686/DF) (600)
LEONARDO NUNEZ CAMPOS (30972/BA, 401519/SP) (340)
LEONARDO SILVA GONÇALVES (30)
LETICIA ANTUNES DE SA TELES CHRISTIA (285712/SP) (674)
LETICIA FRANCIELE FERREIRA BARBOSA (48234/GO) (320)
LETÍCIA QUEIROZ DE ANDRADE (147544/SP)
(168) (191)
LETTICIA RABELO FERREIRA (40975/CE) (331)
LIGIANE SANTOS DE MOURA (6772/SE) (717)
LILIANE DA SILVA TAVARES (300402/SP)
(375) (454)
LINCON DIAS DE OLIVEIRA (560)
LIVIA GUIMARAES GONCALVES (143058/MG) (599)
LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES (105506/RJ) (589)
LIZZIANE REIS DE BRITO (126948/RJ) (388)
LORENZO TAVARES FINOTTI (301874/SP) (409)
LOUISE EVA LANDIM SOUSA (30789/CE) (331)
LUAN KEYLLON OLIVEIRA PEREIRA (201706/MG) E OUTRO(A/S) (539)
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE (46620/DF) (679)
LUANNA MAGALHAES VIEIRA (5660/TO) (712)
LUCAS GONCALVES MOREIRA (555)
LUCAS MALACHIAS ANSELMO (359753/SP) (680)
LUCAS MOREIRA COSTA DOMINGOS (45476/GO) (108)
LUCAS RICARDO DAL BOSCO (83222/RS, 46697/SC)
(715) (716)
LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO (62177/DF, 16309/B/MT)
(175) (212)
LUCI MEIRELLES DE CAMARGO (452817/SP) (582)
LUCIANA ROSSATO RICCI (243727/SP) (680)
LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA (536)
LUCIENE ANDRADE GARCIA (107361/RJ) (428)
LUCIMARA SEGALA (163929/SP) (405)
LUDIANA CARLA BRAGA FACANHA ROCHA (16003/CE)
(175) (212)
LUIS ALEXANDRE BARBOSA (195062/SP) (283)
LUIS ANTONIO DE AGUIAR BITTENCOURT (59671/MG, 121747/RJ) (221)
LUIS AUGUSTO SILVEIRA LUVIZOTTO (265388/SP) (431)
LUIS CLAUDIO SOUZA DAS NEVES
(32) (549)
LUIS EDUARDO DE SALLES TEMOTEO (32312/CE) (768)
LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS (77769/SP) (97)
LUIZ ANTONIO FERREIRA NAZARETH JUNIOR (299149/SP)
(369) (443)
LUIZ CARLOS BATISTA (8624/ES) (419)
LUIZ CARLOS ECHEVERRIA CARDONIZ
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(101) (697)
LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR (337648/SP) (29)
LUIZ CARLOS STARLING PEIXOTO (40135/DF)
(175) (212)
LUIZ CARLOS STURZENEGGER (1942-A/DF, 201395/MG, 29258/SP)
(93) (644)
LUIZ CLAUDIO MENEZES DE OLIVEIRA (524)
LUIZ CLAUDIO SOUZA LEAL (58)
LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO (2665/CE) E OUTRO(A/S)
(392) (467)
LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO (130583/RJ) (414)
LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE (6175/RO) (132)
LUIZ FELIPE DEFFUME DE OLIVEIRA (232099/SP) (560)
LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF (137826/SP) E OUTRO(A/S) (37)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (65034/BA, 27375/GO, 
22076/PR, 233282/RJ, 43617/SC, 388261/SP)

(726)

LUIZ FERNANDO DE LIMA REIS (121474/RJ) (414)
LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (34934/DF, 
42843/PE, 71086/PR, 172953/RJ, 195805/SP)

(92)

LUIZ FERNANDO MARTINS BONETTE (15645/PR) (259)
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF, 10503/ES, 
139419/MG, 112310/RJ, 303020/SP)
(401) (406) (736)
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL (8195/MS) E OUTRO(A/S) (664)
LUIZ GUSTAVO DA SILVA PAIXAO (124403/RJ) (524)
LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA (201063/SP) (43)
LUIZ LEANDRO LEITAO GOMES FILHO (118286/RJ) (672)
LUIZ PAULO ROMANO (14303/DF)
(175) (212)
LUIZ PHILIPPE BARBOSA BARROS
(49) (552)
LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA (28980/CE) (430)
LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA (22043/DF, 67999/SP) (405)
LUZIA DA SILVA MICHAEL (64993/RS)
(300) (301) (302) (304) (305)
LYCURGO LEITE NETO (01530/A/DF, 56455/GO, 19216-A/MA, 018268/RJ)
(168) (191)
M.A.C.J. (582)
M.Q.F. (571)
MACIANO BARROS BORBA (20234/MA) E OUTRO(A/S) (88)
MAIARA LEHER (151082/RJ)
(356) (475)
MAIGSOM ALVES FERNANDES (5421/TO) (748)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (45149/PR) (724)
MAIRA MARTINS COSTA (310725/SP) (436)
MANOEL ROBERTO DA SILVA (11816/SC) E OUTRO(A/S) (498)
MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA
(791) (797)
MARCELA PORTELA NUNES BRAGA (29929/DF) (222)
MARCELLO RAMALHO DA SILVA (141050/RJ) (274)
MARCELLO TERTO E SILVA (16044/DF, 21959/GO) (483)
MARCELO BONFIM DOS SANTOS (46857/BA) (19)
MARCELO CERTAIN TOLEDO (158313/SP) (705)
MARCELO DE SA MENDES (43889/DF)
(175) (212)
MARCELO FELLER (296848/SP) E OUTRO(A/S)
(365) (438)
MARCELO FREDERICO KLEFENS (148366/SP) (765)
MARCELO GONZAGA (19878/SC) (54)
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO (24441/BA) (629)
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA (12330/DF, 1565A/MG) (235)
MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 31755-A/PA, 4187/SE, 
357553/SP)
(389) (456)
MARCELO PALHARES VIEIRA NETO (66)
MARCELO ROSSI NOBRE (67738/DF, 138971/SP) (728)
MARCELO SCHMIDT RAMALHO (103556/SP)
(11) (543)
MARCELO TAVARES (093333/RJ) (4)
MARCELO TERRA (19242/DF, 53205/SP)
(183) (184) (210) (211)
MARCELO VICTORIA IAMPIETRO (169230/SP) (409)
MARCELO XAVIER JARDIM (115405/MG, 1172-A/RN) (319)
MARCIA MARIA ELIZIO FERREIRA (34965/RJ) (337)
MARCIA MARIA MACEDO FRANCO (2802/PI)
(175) (212)
MARCIA SILVA DE FREITAS (16171/DF) (75)
MARCIANO CLAUDINEI MARTINS CAMARGO (59)
MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS (012325/PA)
(158) (158)
MARCIO GONCALVES MOREIRA (2554/TO) (712)
MARCIO ROBERTO HASSON SAYEG (299945/SP) (764)
MÁRCIO ROGÉRIO NUNES SANTANA (572)
MARCO AURELIO GOMES DE ALMEIDA (222938/SP) (761)

MARCO MOURA (90303/RJ) E OUTRO(A/S) (589)
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (23360/DF, 
4846/RN)

(238)

MARCOS ANDRE BRUXEL SAES (165024/RJ, 20864/SC, 437731/SP)
(183) (184) (210) (211)
MARCOS ANTONIO LISBOA DA CONCEICAO (409267/SP)
(591) (592)
MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA (16017-B/CE, 00928/PE) (768)
MARCOS APARECIDO DONA (399834/SP) (568)
MARCOS CRISTIANI COSTA DA SILVA (26622/PR) (55)
MARCOS DE CAMPOS SALGADO (155936/RJ)
(364) (437)
MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH (32112/DF, 093126/RJ, 
298470/SP)

(410)

MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT (56544/RS, 431731/SP) (123)
MARCOS FABRICIO MARTINS SOARES (570)
MARCOS FERNANDES GOUVEIA (148129/SP) (770)
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE (03842/DF) (286)
MARCOS PAULO CORREIA DE OLIVEIRA (6643/TO) (255)
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU (60677/PR)
(90) (643)
MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS (32364/SC) (262)
MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (62818/RJ) E OUTRO(A/S)
(181) (208)
MARCOS ROBERTO DIAS (51858/GO, 87946/MG) (704)
MARCOS SANTOS SILVA (27434/BA)
(49) (552)
MARCOS SILVEIRA DE BRAGANCA (79985/RJ) (607)
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO (18958/DF, 167075/MG, 2525/PI, 
463101/SP) E OUTRO(A/S)
(170) (193) (480)
MARGARIDA ARAUJO SEABRA DE MOURA (397/RN) (670)
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO SILVA (4114/RO) (486)
MARIA EDUARDA MARTINS DOS SANTOS (57217/BA) (312)
MARIA ELIZABETH BOTAFOGO NEVES (274)
MARIA HELENA SPRONELLO (29523/SC)
(113) (763)
MARIA ISABEL EMBOABA RIBEIRO FRANCO (161231/SP) (245)
MARIA MARTA DE OLIVEIRA (58880/SP)
(183) (210)
MARIA REGINA MEDEIROS (31350/SC) (701)
MARIANA CARDOSO MAGALHAES (158436/MG) (257)
MARIANA LOPES DOS SANTOS (115112/RJ)
(496) (496)
MARIANA MARTINS BARROS (9503/ES) (790)
MARIANE FAVARO MACEDO (245229/SP) (743)
MARILAINE MEDINA RIBEIRO (527)
MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)
(73) (350) (471)
MARILIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS (27916/PE)
(376) (455)
MARINA BRAGA DE CARVALHO (199834/SP) (508)
MARIO JESUS DE ARAUJO (243986/SP) (436)
MARLEY CAMPELO SERRA (30611/CE, 1399 - A/RN) (106)
MARLON AMARO CARDOSO (21220/SC)
(101) (697)
MARLON CHARLES BERTOL (10693/SC, 326082/SP)
(135) (350) (471)
MATEUS ALIPIO GALERA (329376/SP) (68)
MATEUS EDUARDO ARAÚJO MARTINS (46)
MATEUS VINICIUS ZUPA COSTA (581)
MATHEUS BRAGA YAGUI (453371/SP)
(371) (445)
MATHEUS RIBEIRO LIMA FRANCO (525)
MAURÍCIO DUARTE PAULA DE SOUZA (207)
MAURICIO ROSA JUNIOR (396508/SP) E OUTRO(A/S) (529)
MAURICIO SILVA PEREIRA (979/AP) (707)
MAURO ALBANO PIMENTA (075005/RJ) (723)
MAURO ANTONIO BUENO CORSI (287890/SP) E OUTRO(A/S) (323)
MAURO DEL CIELLO (32599/SP) (713)
MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM (43712/MG) (319)
MELISSA ANDREA LINS PELIZ (19366/GO)
(175) (212)
MELIZE OLIVEIRA PONTES (104355/PR, 332278/SP) (433)
MICHAEL MACEDO BESSA (4058/AM) (136)
MICHEL DA SILVA GUIMARAES (558)
MICHEL DIAS SANTANA (568)
MICHEL SCAFF JUNIOR (69925/BA, 92845/PR, 238271/RJ, 
112624A/RS, 27944/SC, 413180/SP)

(781)

MILENA RAMOS CAMARA DE GODOY (35945/DF)
(591) (592)
MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO (14646/DF)
(175) (212)
MIRIAM KLAHOLD (17175/PR)
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(390) (462)
MISAEL PEREIRA ARAUJO (47)
MOHAMAD HASSAM HOMMAID (13032/MS) (308)
MOISES ELIAS PEREIRA (67363/MG) (114)
MONICA FERRAZ IVAMOTO (154657/SP) (283)
MONIQUE PIMENTEL DE CASTRO (40887/CE) (331)
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA (OAB 206/PB)
(174) (197)
MOZART CERCAL DA SILVA (373625/SP) E OUTRO(A/S) (276)
MOZART COSTA GUIMARAES (91317/RJ) (677)
MUDROVITSCH ADVOGADOS,  OAB/DF N. 2037/12
(182) (209)
MURILO MARCO (238689/SP)
(341) (457)
NÁDIA DE MOURA ARRUDA (559)
NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS (18671/GO) (729)
NADSON JOSE CARVALHO NUNES (580)
NÃO INDICADO
(69) (72) (73) (74) (76) (78) (82) (83) (84) (85)
(86) (88) (89) (387) (451) (493) (494) (617) (628) (629)
(630) (631) (632) (634) (638) (641) (642) (654)
NATALINO POLATO (220810/SP) (575)
NATAN TERTULIANO ROSSI (367484/SP) (491)
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS (17070A/AL, 59921/BA, 
22248/CE, 61908/DF, 20444-A/MA, 19707-A/PB, 46444/PE, 11078/PI, 
1424 - A/RN, 1142A/SE)

(333)

NATHALIA CORREIA POMPEU (5126/PI, 298298/SP)
(171) (194)
NATHALIA KALINE CHAVES DE MELO (5)
NAYARA ALVES BATISTA DE ASSUNCAO (119894/MG) (625)
NAYARA MARIA MELERO FALCAO (362365/SP)
(182) (209)
NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES MARTINS (1692/RO) (486)
NEGIS MONTEIRO RODARTE (70374/MG) E OUTRO(A/S) (51)
NEI CASTELLI (534)
NELSON ALVES DE SOUSA COURA (28526/DF) (633)
NELSON CAMARA (15751/SP) (759)
NELSON DAS CHAGAS JUNIOR (400755/SP) (359)
NELSON JOSE NEVES FILHO (288634/SP) (46)
NELSON RIBEIRO  ALVES FILHO (12686/RJ) (706)
NEY EDUARDO DOS SANTOS LEITE FERREIRA (211391/RJ) (718)
NICOLAS BERETA MACHADO (104384/RS)
(61) (556)
NILTON DA SILVA CORREIA (01291/DF, 188740/MG, 26054-A/PB, 
48700/PE, 221326/RJ)

(75)

NIVALDO SILVA FERREIRA (24840/MS) (429)
NORIVAL TEIXEIRA (4)
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI (32163/DF)
(143) (347)
OLIVER OLIVEIRA SOUSA (57888/DF) (603)
OMAR FURTADO DE OLIVEIRA FILHO (146937/MG)
(374) (453)
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS (57)
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO 
PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE ANTONINA

(325)

ORLANDO SOBOTTKA FILHO (88005/SP) (133)
OS MESMOS
(679) (694)
OSCAR DINIZ REZENDE (33404/MG) (613)
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO (13449/ES) (207)
OSMAR FERREIRA (294)
OSVALDO JOSÉ DUNCKE (34143/SC)
(126) (232) (263) (272) (277) (279)
OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA (007337/PA) (747)
PABLO DA SILVA (113635/MG) (688)
PATRICIA DOMINGUES NYMBERG (62305/DF, 27301/PR) (742)
PATRICIA MIRANDA CENTENO AMARAL (54917/DF, 24190/GO) E 
OUTRO(A/S)

(619)

PATRICK JOSE STORCHI
(18) (546)
PAULA CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA MARGARITO 
(306332/SP)

(299)

PAULINO LASMAR NETO (51)
PAULO ANTONIO DE FREITAS LOBO (079566/RJ) (317)
PAULO CAMARGO TEDESCO (51970/DF, 58951/GO, 200596/MG, 
79463/PR, 207177/RJ, 119036A/RS, 234916/SP)
(240) (789)
PAULO CESAR GUILLET STENSTRASSER (43619/RS, 29018-A/SC, 
370446/SP)

(284)

PAULO DE BESSA ANTUNES (035719/RJ, 231294/SP)
(183) (210)
PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS (031636/RJ, 180272/SP)
(183) (210)
PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE (363041/SP) (313)

PAULO FLAVIO PERRONE CARTIER (215363/SP)
(130) (769)
PAULO GUEDES PEREIRA (6857/PB)
(131) (138) (139)
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (69003/BA, 39291/DF, 
120482/MG, 18553-A/MS, 2409-A/RJ, 1530 - A/RN, 98709/SP)

(385)

PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (154958/SP) E 
OUTRO(A/S)

(489)

PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO (41015/DF, 
270956/SP)

(129)

PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR (14233/PB) (253)
PAULO MACHADO GUIMARAES (05358/DF) E OUTRO(A/S)
(670) (670)
PAULO NAPOLEAO GONCALVES QUEZADO (3183/CE)
(229) (430)
PAULO RICARDO TODI GOULART (29490/RS) (219)
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO (15703/BA) (600)
PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS (097093/RJ) E 
OUTRO(A/S)

(67)

PAULO SERGIO DA SILVA (85458/PR) (244)
PEDRO ANSELMO DOS SANTOS (10)
PEDRO AUGUSTO DE LIMA FELIPE E POSSA (174484/MG) E OUTRO(A/S)
(28) (548)
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA (308846/SP) (23)
PEDRO CALMON MENDES (11678/DF) E OUTRO(A/S)
(780) (792)
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO (21394/BA) (34)
PEDRO HENRIQUE COELHO DE FARIA LIMA (50500/DF) (483)
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO (26544/DF, 327460/SP)
(143) (347)
PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS (31036/DF, 18111/GO, 104182/PR)
(587) (745)
PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA (329645/SP) (576)
PETERSON CARLOS DO PRADO (155064/MG)
(558) (584) (585)
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (25350/DF, 163657/SP) E OUTRO(A/S) (496)
PIERRE TRAMONTINI (16231/DF) (731)
PILAR ALONSO LOPEZ CID (342389/SP) (774)
PITAGORAS CUSTODIO MARINHO (4700/RO) (310)
POLÍCIA FEDERAL (590)
POLYANA SANTANA MORAES (34895/DF) E OUTRO(A/S) (652)
PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(8) (46) (50) (315) (326) (369) (443) (541) (582)
PRISCILA GOMES BRITTO ARAGAO (6576/SE) (717)
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(355) (473)
PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS

(729)

PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS
(170) (193)
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
(162) (163) (247) (284) (287) (346) (348) (349) (354) (376)
(393) (394) (403) (406) (408) (411) (412) (455) (469) (470)
(739) (781)
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
(75) (101) (123) (124) (136) (140) (141) (142) (143) (144)
(145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (159)
(204) (205) (230) (237) (253) (270) (293) (297) (322) (323)
(326) (343) (344) (345) (347) (353) (357) (379) (381) (382)
(383) (384) (385) (418) (428) (429) (430) (434) (460) (463)
(464) (465) (476) (481) (486) (589) (590) (591) (592) (594)
(594) (600) (601) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662)
(663) (664) (665) (666) (667) (668) (691) (697) (749) (761)
(768) (779) (780) (782) (788) (792)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS
(104) (127) (147) (152) (226) (278) (294) (665) (780) (792)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
(110) (225) (264)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (228)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
(108) (320) (745)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(100) (102) (432)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(114) (257) (260) (293) (319) (658)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

(231)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (132)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(112) (113) (121) (126) (135) (144) (153) (232) (233) (261)
(262) (263) (272) (277) (279) (321) (344) (353) (423) (653)
(657) (660) (662) (686) (763)
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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(91) (143) (149) (150) (183) (199) (210) (215) (223) (224)
(256) (265) (267) (269) (273) (276) (289) (299) (323) (347)
(355) (363) (375) (377) (378) (379) (383) (396) (413) (418)
(433) (436) (454) (458) (459) (465) (473) (648) (659) (661)
(664) (667) (673) (674) (730) (751) (756) (764) (770) (783)
(788)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (275)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
(318) (335) (452) (707)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (252)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
(128) (141) (227) (229) (380) (461)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(142) (207) (364) (437)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (258)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
(105) (109) (111) (115) (137) (148) (216) (259) (322) (666)
(726) (762)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(145) (146) (220) (266) (268) (271) (384) (672) (708) (733)
(734) (738)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL
(123) (125) (134) (165) (668) (689)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
(254) (255)
PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
(188) (190) (206) (238) (251) (339) (485) (696) (709) (710)
(731) (772)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
(159) (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
(173) (196) (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
(157) (164) (236) (246) (492) (627) (757)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
(432) (793)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
(308) (623) (624)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
(172) (195) (669) (721)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(185) (350) (471) (637) (701) (794)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(98) (99) (116) (129) (130) (133) (217) (218) (250) (281)
(288) (391) (435) (671) (680) (681) (705) (713) (714) (722)
(725) (728) (735) (741) (746) (750) (751) (756) (759) (769)
(774)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
(160) (186) (478) (479)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS
(297) (340) (606) (608)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
(669) (727)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(398) (466) (501) (622)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
(242) (477) (620) (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
(175) (212)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA
(166) (400) (676) (732) (758)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
(292) (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(169) (181) (192) (198) (208) (317) (358) (402) (410) (425)
(687) (706) (718) (738) (754)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(154) (155) (669)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(217) (218) (219) (285) (300) (301) (302) (303) (304) (305)
(307) (342) (389) (456) (612) (675) (683) (685) (689) (692)
(693) (695) (782)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
(1) (161) (487) (748)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE AMPARO (431)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (404)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM (747)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES

(672)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS (611)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA (724)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (711)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE HUMAITA (203)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (635)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
(395) (472)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (349)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (221)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA (107)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA (282)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ (352)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE NEOPOLIS (717)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ (409)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS (740)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE PARAZINHO (106)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO (621)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE (336)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
(374) (453)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE (682)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE

(750)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS (690)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALES DE OLIVEIRA (405)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR (615)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA (87)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 
PARNAÍBA

(783)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE SANTOS (736)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO

(649)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

(753)

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(201) (213) (283) (299) (341) (457) (673)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL (609)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SERTANIA (684)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE (721)
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (241)
PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
(97) (117) (118) (119) (120) (122) (131) (138) (139) (188)
(200) (235) (240) (243) (243) (249) (356) (360) (364) (420)
(427) (437) (475) (719) (720) (723) (743) (760) (765) (766)
(767) (771) (784) (793)
PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
(175) (212)
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO (700)
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (794)
QUELEN DA ROSA TEIXEIRA (77634/RS) (689)
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO (19979/DF)
(480) (496)
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (46662/GO, 144009/MG, 01046/
PE, 42369/PR, 185847/RJ, 11328/SC, 226799/SP)

(407)

RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (68951/BA, 25120/DF, 409584/
SP)
(495) (670)
RAFAEL FERREIRA DIEHL (40911/RS, 336616/SP) (403)
RAFAEL GONCALVES ROCHA (40)
RAFAEL HORTA DA SILVA (578)
RAFAEL JUNIOR LABADESSA (31)
RAFAEL JUNIOR SOARES (45177/PR) (732)
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 122128/RJ, 424218/SP)
(176) (177) (178)
RAFAEL PANDOLFO (39171/RS)
(217) (218)
RAFAEL REINEHR (70251/RS) (700)
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 
234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)

(222)

RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR (13005/PE)
(393) (411) (469)
RAMON DANTAS CAVALCANTE (13416/PB) (228)
RAMON RIBEIRO DE MACEDO (54746/GO, 126084/MG) E 
OUTRO(A/S)

(525)

RAPHAEL HENRIQUE DUTRA RIGUEIRA (136725/MG) (260)
RAPHAEL SERGIO GARCIA DE SOUZA MENDES (67)
RAPHAEL SILVA ELIAS (100806/MG) (66)
RAQUEL PAESE (15663/RS) (679)
RAVENO BADARO COTRIM (42757/BA) (264)
RAYANNE GOUVEA MERENDA (339768/SP)
(366) (439)
REJANE DE CARVALHO AVILA CRUZ (308)
RELATOR DO HC N°  661.929 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(361) (441)
RELATOR DO HC N° 677.185 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(312)
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RELATOR DO HC N° 693.613 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(561) (562)
RELATOR DO HC Nº  664.628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(3)

RELATOR DO HC Nº  698.935 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(531)

RELATOR DO HC Nº 598.937 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(497)

RELATOR DO HC Nº 618.900 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(7)

RELATOR DO HC Nº 657.107 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(489)

RELATOR DO HC Nº 669.747 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(20) (547)
RELATOR DO HC Nº 679.221 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(29)

RELATOR DO HC Nº 680.690 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(313)

RELATOR DO HC Nº 689.524 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(49) (552)
RELATOR DO HC Nº 690.748 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(52) (553)
RELATOR DO HC Nº 691224 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(440)

RELATOR DO HC Nº 692.232 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(61) (556)
RELATOR DO HC Nº 694.271 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(529)

RELATOR DO HC Nº 694.714 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(21)

RELATOR DO HC Nº 694.973 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(566)

RELATOR DO HC Nº 695.122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(526)

RELATOR DO HC Nº 695.566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(44)

RELATOR DO HC Nº 698.636 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(519)

RELATOR DO HC Nº 699.506 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(565)

RELATOR DO HC Nº 700.409 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(559)

RELATOR DO HC Nº 701.310 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(40)

RELATOR DO HC Nº 703.027 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(575)

RELATOR DO HC Nº 704.844 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(15)

RELATOR DO HC Nº 704.993 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(579)

RELATOR DO HC Nº 705.320 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(36)

RELATOR DO HC Nº 705.452 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(42)

RELATOR DO HC Nº 705.559 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(31)

RELATOR DO HC Nº 705.592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(532)

RELATOR DO HC Nº 705.751 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(56)

RELATOR DO HC Nº 706.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(558)

RELATOR DO HC Nº 706.270 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(525)

RELATOR DO HC Nº 706.425 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(22)

RELATOR DO HC Nº 708.991 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(62)

RELATOR DO HC Nº 709.538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(581)

RELATOR DO HC Nº 709.986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(53)

RELATOR DO HC Nº 710.029 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(527)

RELATOR DO HC Nº 710.614 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(18) (546)
RELATOR DO HC Nº 710.848 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(26)

RELATOR DO HC Nº 710.990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(68)

RELATOR DO HC Nº 711.048 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(25)

RELATOR DO HC Nº 711.141 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(43)

RELATOR DO HC Nº 711.213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(58)

RELATOR DO HC Nº 711.304 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(63)

RELATOR DO HC Nº 711.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(38)

RELATOR DO HC Nº 711.406 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(39)

RELATOR DO HC Nº 711.414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(34)

RELATOR DO HC Nº 711.491 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(569)

RELATOR DO HC Nº 712.034 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(574)

RELATOR DO HC Nº 712.942 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(585)

RELATOR DO HC Nº 713.043 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(584)

RELATOR DO RESP Nº 1.936.021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(30)

RELATOR DO RHC Nº 148.839 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(316)

RELATOR DO RHC Nº 152.824 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(35) (550)
RELATOR DO RHC Nº 155.168 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(555)

RELATOR DO RHC Nº 156.636 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(67)

RELATORA DO HC Nº 609.361 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(19)

RELATORA DO HC Nº 703.073  DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(534)

RELATORA DO HC Nº 703.080 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(17)

RELATORA DO RHC Nº 124.186 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(563)

RELATORA DO RHC Nº 152532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

(567)

RENAN BENEVIDES FRANCO (23450/CE) (128)
RENAN DOS SANTOS CARVALHO (435881/SP) (16)
RENAN GARCIA PIRES (319369/SP) (405)
RENAN MELO DE SOUSA (330347/SP) (337)
RENATA LOBOSQUE AQUINO (43421/DF) (246)
RENATA MARINHO OREILLY LIMA (20074/DF)
(175) (212)
RENATA MEDEIROS RAMOS (316002/SP) (14)
RENATO CESAR PEREIRA VICENTE (215982/SP) (379)
RENATO JOSE CURY (173131/MG, 181804/RJ, 154351/SP)
(389) (456)
RENATO MONTEIRO MARTINS (7177/TO) (254)
RENE FADELI (342253/SP) (509)
RENEE FERNANDO GONCALVES MOITAS (258569/SP) (396)
REULER PABLO OLIVEIRA DOS ANJOS (170153/MG) (367)
RHUBIA DE SOUSA FRANCO (31974/ES)
(493) (494)
RICARDO ANTONIO REZENDE DE JESUS (17303/DF)
(175) (212)
RICARDO COSTA BRUNO (50744/DF, 200002/MG, 26321/PR, 
229639/RJ, 103112A/RS, 45298/SC, 438998/SP)

(739)

RICARDO CUSTODIO (650)
RICARDO DE LIMA SELLOS (8386/MA)
(175) (212)
RICARDO FAGUNDES (14066/SC)
(101) (697)
RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO (257793/SP) (753)
RICARDO LUIZ DE ABREU (84680/MG) (257)
RICARDO MAMORU VENO (340173/SP) E OUTRO(A/S) (53)
RICARDO MELCHIORI PEREIRA (55413/PR) (737)
RICHARD LUCHTEMBERG (39)
RICHARD MARTINS SILVA (9844/RO) (514)
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA (11589/PB, 44764/PE, 
236746/RJ)

(189)

RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA (11589/PB, 44764/PE, 
236746/RJ) E OUTRO(A/S)
(174) (197)
ROBERTO ANTONIO SONEGO (50650/PR) (222)
ROBERTO COUTINHO MARTINS (213306/SP) (735)
ROBERTO DE MORAES FABBRIN (71516/RS)
(300) (301) (302) (304) (305)
ROBERTO NEIVA FERREIRA (321534/SP) (250)
ROBSON BITENCOURT BELLOLI (42)
ROBSON FONSÊCA DE OLIVEIRA (63)
ROBSON MENDES DA SILVEIRA
(101) (697)
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ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR (672)
RODOLFO AUGUSTO FERNANDES (12660/MA) E OUTRO(A/S) (555)
RODOLPHO PETTENA FILHO (115004/SP) (267)
RODRIGO AIACHE CORDEIRO (2780/AC, 5529/RO) (495)
RODRIGO AUGUSTO GONCALVES (419195/SP) (359)
RODRIGO BARBOSA ARAUJO (65206/DF)
(389) (456)
RODRIGO BIEZUS (36244/PR, 42974/SC, 373491/SP) (124)
RODRIGO BORGES DA CRUZ (7)
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (26966/DF) (589)
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (4708/AC, 26966/DF, 
200706/MG, 18407/A/MT, 56927/PR, 212740/RJ, 5536/RO, 633-A/RR, 
396605/SP)
(182) (209)
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 374576/SP)
(183) (184) (210) (211)
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN (23866/DF, 374576/SP) E 
OUTRO(A/S)
(180) (296)
RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (39456/RS) (329)
RODRIGO DE RAGA CULPO (364823/SP) (578)
RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES (19095/PE) (412)
RODRIGO GENOVES VARANDA (113388/MG) (64)
RODRIGO GHISI DUTRA (32392/SC)
(101) (697)
RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES (36897/PR) (237)
RODRIGO LIMA DOS SANTOS (47183/DF) (3)
RODRIGO PINTO CHIZOLINI (352026/SP) E OUTRO(A/S) (87)
RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA (242875/SP)
(56) (561) (562)
RODRIGO RODRIGUES COSTA DA SILVA (43)
RODRIGO SEIZO TAKANO (162343/SP) (626)
RODRIGO SOARES DE CARVALHO (213431/RJ, 245891/SP) (269)
RODRIGO SOARES PEREIRA (340619/SP) (680)
ROGER ABDELMASSIH (523)
ROGERIO BATISTA (57452/RS, 35054/SC)
(715) (716)
ROGERIO PAZ LIMA (18575/GO) (72)
ROMEU FERNANDO CARVALHO DE SOUZA (065722/RJ) (69)
ROMOALDO DA SILVA LEITE (308)
ROMULO GOBBI DO AMARAL (31995/DF)
(392) (467)
RONALD PINHEIRO RODRIGUES (14732/AL) (315)
RONALDO REDENSCHI (094238/RJ, 283985/SP) (162)
RONEI DANIELLI (10706/SC)
(179) (295)
ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO (5542/MS) (752)
ROSA MARIA DANTAS DE MELO (34)
ROSAN DE SOUSA AMARAL (45819/MG) E OUTRO(A/S) (655)
ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER (15120-A/MS, 36441/PR)
(90) (643)
ROSANGELA MENCHINI LEMOS (274)
ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA (132823/SP) (249)
RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA (7307/SC)
(395) (472)
RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ, 49862A/RS, 
421811/SP)
(243) (251) (317)
RUDNEI DE SOUZA (438846/SP) (570)
RUDY MAIA FERRAZ (22940/DF)
(183) (184) (210) (211)
RUIZ DANIEL HERLIN RITTER (93180/RS) E OUTRO(A/S) (39)
RUY JANONI DOURADO (48292/DF, 71700/RJ, 128768/SP) (352)
S.C.S.O. (368)
S.K.R. (656)
SALVADOR ALVES CIMINO
(28) (548)
SAMIR HADDAD JUNIOR (170215/SP) E OUTRO(A/S) (569)
SANDRA APARECIDA LOPES BARBON LEWIS (14989/PR) E 
OUTRO(A/S)

(598)

SANDRA GOMES DA SILVA SIMM (23154/PR) (787)
SANDRA MARIA DE CARVALHO SEDA
(398) (466)
SANDRO ANTONIO SCHAPIESKI (43346/PR, 11199/SC) (423)
SANDRO DE ABREU SANTOS (28253/GO)
(236) (248)
SAUL TOURINHO LEAL (22941/DF)
(389) (456)
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
(69) (69) (69) (70) (72) (72) (73) (74) (75) (75)
(76) (77) (77) (78) (79) (79) (80) (80) (81) (81)
(82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (90)
(91) (92) (92) (93) (93) (94) (94) (95) (95) (95)
(95) (95) (95) (95) (96) (96) (157) (158) (159) (164)

(165) (165) (165) (165) (166) (166) (166) (166) (167) (172)
(173) (175) (179) (180) (182) (182) (182) (182) (182) (182)
(182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182)
(182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (183)
(184) (189) (195) (196) (200) (200) (200) (200) (200) (200)
(200) (200) (200) (200) (200) (200) (201) (209) (209) (209)
(209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209)
(209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209)
(209) (209) (210) (211) (212) (290) (295) (296) (298) (300)
(301) (302) (303) (304) (305) (306) (306) (307) (308) (309)
(309) (324) (325) (331) (331) (331) (332) (332) (332) (333)
(334) (334) (334) (385) (386) (388) (388) (392) (398) (398)
(398) (398) (398) (398) (398) (398) (398) (399) (414) (415)
(415) (415) (415) (415) (420) (421) (422) (422) (424) (424)
(433) (433) (433) (449) (450) (450) (450) (466) (466) (466)
(466) (466) (466) (466) (466) (466) (467) (468) (481) (485)
(488) (492) (492) (492) (499) (499) (500) (501) (501) (501)
(512) (590) (595) (598) (605) (606) (606) (606) (607) (607)
(607) (608) (608) (609) (609) (610) (610) (610) (611) (611)
(612) (612) (613) (613) (614) (614) (614) (615) (615) (615)
(615) (616) (616) (617) (618) (618) (619) (619) (620) (620)
(621) (621) (622) (622) (623) (623) (624) (624) (625) (625)
(626) (626) (627) (627) (627) (627) (628) (629) (630) (631)
(632) (633) (633) (634) (635) (635) (636) (636) (636) (636)
(636) (636) (637) (638) (639) (639) (640) (640) (641) (642)
(643) (643) (644) (644) (645) (645) (646) (646) (647) (647)
(648) (649) (650) (651) (651) (652) (652) (652) (652) (652)
(652) (652) (652) (652) (652) (652) (653) (654) (787)
SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR (19277/DF) (351)
SERGIO APARECIDO BAGIANI (134593/SP) (224)
SERGIO ARALDI (261)
SERGIO AUGUSTO SANTANA SILVA (25097/DF, 15836/PE)
(175) (212)
SERGIO BARBOSA JUNIOR (202025/SP)
(341) (457)
SERGIO BENEDITO DOS SANTOS (579)
SERGIO CANDIDO PEDRESCHI
(383) (465)
SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (513)
SERGIO EDUARDO DA CUNHA LEAL CARNEIRO (066841/RJ) (754)
SERVIO TULIO DE BARCELOS (4275/AC, 12855A/AL, A1048/AM, 
2742-A/AP, 47533/BA, 30990-A/CE, 30987/DF, 17362/ES, 30261/GO, 
14009-A/MA, 44698/MG, 14354-A/MS, 14258/A/MT, 21148-A/PA, 
20412-A/PB, 01885/PE, 12008/PI, 96626/PR, 159947/RJ, 1085-A/RN, 
6673/RO, 479-A/RR, 95803A/RS, 54354/SC, 897A/SE, 295139/SP, 
6515/TO)

(651)

SIDNEY DE ARAUJO PEREIRA (308)
SILDOMAR DA SILVA OLIVEIRA (47617/MG) (420)
SILVANA NUNES FELIX (122432/SP) (215)
SILVIO ANTONIO MONTEIRO JUNIOR (33646/PE) (231)
SIMONE MANDINGA (202991/SP) (533)
SOB SIGILO (71)
SOLANGE SUGANO (189357/SP) (774)
SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (2433/TO) (255)
SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA (11990/BA) E OUTRO(A/S)
(791) (797)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
(14) (538) (540) (568)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (16) (23)
(24) (27) (28) (32) (33) (37) (41) (45) (47) (48)
(51) (54) (55) (57) (59) (60) (64) (65) (66) (311)
(314) (327) (328) (329) (330) (362) (365) (366) (367) (368)
(370) (371) (372) (416) (417) (438) (439) (442) (444) (445)
(446) (447) (491) (498) (513) (514) (515) (516) (517) (518)
(520) (521) (522) (523) (524) (528) (530) (533) (535) (536)
(537) (539) (542) (543) (544) (545) (548) (549) (551) (554)
(557) (560) (564) (570) (571) (572) (573) (576) (577) (578)
(580) (583) (586) (587) (588)
TACIANA MACHADO DE BASTOS (30385/DF, 45189/RS)
(183) (184) (210) (211)
TADEU ALVES SENA GOMES (23725/BA, 15188-A/PA)
(79) (80) (639) (640)
TÂNIA ELIZABETE AULER (0051482/RS) (675)
TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA (367838/SP) (345)
TARCISIO MAFRA DE SOUZA (376901/SP)
(504) (505) (507)
TARSO DUARTE DE TASSIS (84545/MG) E OUTRO(A/S) (221)
TATIANA COSTA JARDIM (12040/ES) E OUTRO(A/S) (654)
TATIANA MAGALHAES FLORENCE (191218/MG, 104798/RJ, 343644/SP)
(389) (456)
TAYLA NILESSA DE LIMA (435189/SP) (36)
TAYNARA TIEMI ONO (48454/DF)
(382) (464)
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THAINAH MENDES FAGUNDES (54423/DF) (589)
THAIS MENEZES TEIXEIRA DA SILVA PINTO (203142/RJ) (145)
THAIS TAKAHASHI (34202/PR, 307045/SP)
(117) (118) (119) (120) (122) (760) (766) (767)
THAIS TISSOT DORNELES
(52) (553)
THIAGO CARNEIRO ALVES (176385/SP) (288)
THIAGO DA SILVA VIANA (0006227/RO) (310)
THIAGO FERREIRA DE CARVALHO (544)
THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI (105434/MG) (599)
THIAGO MACHADO DE CARVALHO (26973/DF) E OUTRO(A/S) (417)
THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER (65722/RS) (771)
THIAGO SEBADELHE NOBREGA (20184/PB) (167)
THIAGO TURBAY FREIRIA (57218/DF, 201757/MG) (143)
THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO (18121/DF)
(176) (177) (178)
THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA (71236/RJ) E OUTRO(A/S)
(334) (450)
TIAGO LUCAS DOS REIS VIEIRA (190798/MG) (559)
TIAGO RANGIES RIBEIRO POCOPETZ (62)
TIAGO VALE DE ALMEIDA (12046-A/MA, 6986/PI) (784)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(60) (524)
TURIBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS (15102/DF, 38570/GO, 
148123/MG, 17679-A/MS, 69785/PR, 183523/RJ, 93658A/RS, 
214770/SP)

(744)

UDELSON SOARES (9389/SC) (240)
ULISSES SCHWARZ VIANA (30991/DF, 5343/MS)
(175) (212)
V.U.C.
(35) (550)
VALDEMIR DAS CHAGAS SOARES SILVA (532)
VALDENI ALVES DA SILVA (588)
VALÉRIO FEREIRA DA SILVA
(9) (542)
VALTERLUCIO GOMES VIEIRA BORGES (141019/RJ) (198)
VANDER DA SILVA MELGUEIRO (540)
VANDINEY LOPES FERREIRA (564)
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (62032/DF, 27134/PR) (758)
VANESSA SARAIVA DE ABREU (64559/MG)
(175) (212)
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (A1656/AM, 141933/RJ, 
181164/SP)
(173) (196)
VERA CARMEM DE AVILA DUTRA (23057/MG) E OUTRO(A/S) (221)
VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP)
(183) (210)
VERA LUCIA DA MOTTA (59837/SP) E OUTRO(A/S)
(184) (211)
VERA LUCIA FRITSCH FEIJO (19845/RS)
(302) (303) (304) (305) (307)
VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (490)
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA (19309/CE, 51599/DF, 43637/PE)
(175) (212) (768)
VICENTE TESTON MACHADO (84999/RS) E OUTRO(A/S)
(18) (546)
VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA (33116/BA) (110)
VICTOR DEL CIELLO (428252/SP) (713)
VICTOR DESSUNTI OLIVEIRA (86848/PR) (244)
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP)
(371) (440) (445)
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES (331639/SP) E OUTRO(A/S)
(24) (25) (314) (370) (444) (573)
VICTOR NAGIB AGUIAR (261831/SP) (14)
VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (37957/GO, 6338-A/TO) (255)
VICTOR WAQUIL NASRALLA (389787/SP) E OUTRO(A/S) (70)
VINICIUS ANDRE DE SOUSA (60285/DF)
(143) (347)
VINÍCIUS DE JESUS CONCEIÇÃO (19)
VINICIUS EDUARDO LIPCZYNSKI (5792-B/TO) (712)
VINICIUS GOMES DE AMORIM (0031185A/) (280)
VINICIUS MENDONCA ARCENIO (538)
VINÍCIUS SCATINHO LAPETINA (257188/SP) (674)
VIRGILIO BRUNO SOARES DA COSTA (117336/RJ) (687)
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA (14179/AM, 22205/O/MT, 8285-
A/TO)

(748)

VITOR EGIDIO JANSO (403807/SP) (597)
VITOR HUGO ANDRADE DA SILVA (48)
VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA (313405/SP)
(183) (184) (210) (211)
VIVIANE NUNES DE MIRANDA (16065/DF)
(780) (792)
VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA (53464/DF)
(175) (212)

VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO (22761/CE) (768)
WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR (209498/RJ, 235272/SP) (405)
WAGNER COELHO DE OLIVEIRA (255)
WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA (2036/RO) (486)
WALKYRIA WICTOWICZ DA SILVA MARTINS (15218/GO) (320)
WALLYSON SOARES DOS ANJOS (10290/PI)
(343) (460)
WALMIR MOURA BRELAZ (006971/PA) E OUTRO(A/S) (290)
WALTER ALVES MAIA NETO (1943/RO) (234)
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (4982/AC, 15481A/AL, A1218/AM, 
41783/DF, 26564/ES, 49346/GO, 17478-A/MA, 170641/MG, 23167/A/MT, 
24254-A/PB, 45608/PE, 15478/PI, 83822/PR, 066862/RJ, 1248-A/RN, 
8772/RO, 550-A/RR, 69412A/RS, 47602-A/SC, 1048A/SE, 355006/SP, 8242-
A/TO)
(390) (462)
WANDERLEY MARCELINO (16635/RS)
(302) (304) (305)
WANDERSON CHAVES DA SILVA (573)
WASHINGTON LUIS AJALA CARDONIZ
(101) (697)
WEBER MENDES FERNANDES (1175/AP) (160)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (54245/DF, 60300A/GO, 
102533/MG)

(703)

WELLINGTON EDUARDO MATIAS DO NASCIMENTO (64)
WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA (1506/RO) (486)
WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA (27669/DF, 8879-A/MA, 01479/PE, 
5844/PI, 210267/RJ, 106527A/RS, 389438/SP, 5233/TO) E OUTRO(A/
S)

(47)

WENDEL LEMES DE FARIA (16573/DF) (294)
WERNER GRAU NETO (02202/A/DF, 109705/RJ, 120564/SP)
(183) (184) (210) (211)
WESLEY DA SILVA BERNARDES (517)
WESLEY PEREIRA DONATO (23)
WILLEY LOPES SUCASAS (148022/SP) (140)
WILLIAM CARVALHO NAVARRO (371268/SP)
(375) (454)
WILLIAM DE SOUZA (314743/SP) (535)
WILLIAM DE SOUZA FERNANDES (426473/SP) (199)
WILLIAM KIMURA FERRETTI (414819/SP) E OUTRO(A/S) (497)
WILLIAN RAFAEL GIMENEZ (356592/SP) (631)
WILSON JOSE LOPES (101843/SP) (116)
WLADIMIR SÉRGIO REALE (003803/RJ) (298)
YEGROS MARTINS MALTA (96618/MG) (688)
YURI PIFFER (211567/SP) (581)
ZENIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA (641/RO) (486)

PETIÇÃO AVULSA/PROTOCOLO/CLASSE E NÚMERO DO 
PROCESSO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 (793)
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 835 (794)
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.131 (185)
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.438 (477)
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.455 (190)
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.554 (1)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 59 (176)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.259 (480)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.636 (297)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.798
(168) (191)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.700
(169) (192)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.811
(170) (193)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.873 (298)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.237
(171) (194)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.272
(172) (195)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.042 (482)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.043 (483)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.052 (484)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.053 (485)
AÇÃO ORIGINÁRIA 2.417 (486)
AÇÃO ORIGINÁRIA 2.415 (795)
AÇÃO ORIGINÁRIA 2.628 (2)
AÇÃO ORIGINÁRIA 2.624 (487)
AÇÃO RESCISÓRIA 2.876 (488)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.911 (419)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.947 (775)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.951 (778)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.018 (200)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.087 (420)
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AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.168 (421)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.223 (779)
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.264 (422)
AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.090 (186)
AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 67
(174) (197)
AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 888
(180) (296)
AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 882
(179) (295)
AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 
37.949

(776)

AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 
37.950

(777)

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 43.048 (423)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 43.380 (325)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.575 (414)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.430 (415)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.773 (492)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 46.912 (424)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.315 (385)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.320 (331)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.576
(386) (449)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.845 (332)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.942 (333)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.061
(334) (450)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.573
(387) (451)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.012
(335) (452)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.175 (201)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.364 (388)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.493 (300)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.509 (301)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.601 (302)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.602 (303)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.607 (304)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.708 (306)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.707 (305)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.712 (307)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.853 (493)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.854 (494)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.874 (308)
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.948 (309)
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.339 (288)
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.513 (289)
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 826 (290)
AG.REG. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.526 (413)
AG.REG. NO AG.REG. NO HABEAS CORPUS 191.886 (326)
AG.REG. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.327.311

(223)

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 193.323
(365) (438)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 200.393 (417)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 200.772 (489)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.383 (311)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.604
(366) (439)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 204.951 (312)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.047 (313)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.229 (314)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.231 (315)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 205.399 (316)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.127 (440)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.143 (327)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.163 (328)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.797 (490)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 206.811 (367)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.149
(361) (441)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.166 (491)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 207.183 (368)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.190
(362) (442)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.405
(369) (443)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.581
(370) (444)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.611 (329)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.005

(371) (445)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.022
(372) (446)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.060
(330) (447)
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 209.166
(373) (448)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.286.380 (672)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.296.190 (317)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.322.559 (338)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.324.748 (160)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.326.970 (425)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.327.201 (403)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.328.611 (404)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.335.130 (426)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.831 (339)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.345.937
(374) (453)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.351.050
(375) (454)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.352.459 (253)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.099 (254)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.354.662 (781)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 972.679 (401)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.139.651

(318)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.166.621

(363)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.260.468

(405)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.269.838
(376) (455)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.318.902

(202)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.321.645

(319)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.322.135

(340)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.325.187

(406)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.330.101

(280)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.084

(407)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.705

(286)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.331.948

(320)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.332.052

(321)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.332.862
(341) (457)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.333.262

(342)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.333.389

(408)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.335.545

(287)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.336.924

(281)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.695

(429)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.716

(409)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.337.736

(428)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.338.424

(430)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.340.349

(161)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.340.864

(410)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.040

(379)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.393

(235)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.793

(236)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.343.376
(343) (460)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.989

(237)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.343.995

(238)
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.344.035

(282)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.344.510

(255)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.202

(224)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.867

(225)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.345.931

(203)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.054

(256)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.447

(239)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.486

(283)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.615

(240)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.346.869

(241)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.302

(257)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.311

(204)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.427

(242)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.475

(258)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.487

(259)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.574

(206)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.664
(380) (461)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.668

(226)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.675

(261)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.671

(207)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.670

(260)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.835
(390) (462)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.347.910

(243)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.068

(162)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.337

(284)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.402

(244)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.462

(245)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.481

(285)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.499

(262)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.524

(246)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.348.771

(263)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.213

(247)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.240

(227)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.251

(228)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.319

(229)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.310

(248)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.349.392
(381) (463)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.562

(230)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.714

(249)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.813

(264)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.823

(250)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.349.847

(782)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.014

(251)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.036

(265)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.442

(266)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.554

(267)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.848

(269)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.350.844

(268)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.103

(231)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.390
(382) (464)
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.422

(270)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.351.703

(271)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.010

(272)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.188

(783)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.408

(232)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.464

(273)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.623

(274)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.352.796

(275)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.162

(276)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.164

(277)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.353.415

(278)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.354.086

(279)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.354.260

(233)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.355.389

(784)

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
203.553

(322)

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
203.707

(323)

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
205.615

(418)

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
206.861

(345)

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 208.342
(383) (465)
AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
208.949

(384)

AG.REG. NOS EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.281 (774)
AG.REG. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 198.432 (416)
AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.272.269

(671)

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.321.768

(400)

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.334.742
(364) (437)
AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.344.654

(234)

AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.345.080

(252)

AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 770.589

(198)

AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.328.980

(199)

AG.REG. NOS SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 
2.415

(773)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 474
(181) (208)
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 488
(182) (209)
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 749
(184) (211)
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 747
(183) (210)
DÉCIMA NONA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO (509)
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41.387
DÉCIMA OITAVA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 
41.387

(508)

EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 25.809 (791)
EMB.DECL. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.988 (188)
EMB.DECL. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 59

(177)

EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.158
(175) (212)
EMB.DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 153

(496)

EMB.DECL. NA EXTRADIÇÃO 1.688
(397) (474)
EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 46.043 (499)
EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 46.766 (500)
EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 48.653 (501)
EMB.DECL. NA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA 137 (502)
EMB.DECL. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 31.922 (787)
EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.850 (189)
EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 39.825
(398) (466)
EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 45.134 (310)
EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 48.529
(392) (467)
EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.180
(399) (468)
EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
612.616

(348)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
1.176.669

(349)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.324.187
(393) (469)
EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.326.758
(394) (470)
EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.094.930
(350) (471)
EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.259.050

(351)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.313.859

(291)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.321.613

(411)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.322.127

(352)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.339.233

(215)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.340.121
(395) (472)
EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.344.245

(396)

EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 203.543

(353)

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.341.401

(391)

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.303.955

(346)

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 190.583

(347)

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DIV. NO 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.289.257

(213)

EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 863.563

(214)

EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 197.982 (497)
EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 201.184 (498)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 970.821 (217)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.077.530 (792)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.323.529 (772)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.352.842 (324)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.303.202
(356) (475)
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.341.359

(673)

EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.158
(357) (476)
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 
29.105

(790)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NA PETIÇÃO 5.072 (788)
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.258.477

(789)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.262.564

(412)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.303.578

(292)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.316.800

(216)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.320.329

(293)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.284.118

(354)

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 727.278
(355) (473)
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.195.121

(294)

EMB.DIV. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 867.196 (675)
EMB.DIV. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.292.773

(676)

EMB.DIV. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.042.391

(674)

EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.204.503

(219)

EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.317.142

(220)

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 2.940

(154)

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 3.094

(155)

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA 3.162

(156)

EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 46.378 (511)
EXTRADIÇÃO 1.093 (796)
EXTRADIÇÃO 1.692 (512)
HABEAS CORPUS 203.277 (513)
HABEAS CORPUS 204.659 (514)
HABEAS CORPUS 205.656 (516)
HABEAS CORPUS 205.859 (517)
HABEAS CORPUS 206.947 (518)
HABEAS CORPUS 207.798 (519)
HABEAS CORPUS 208.205 (520)
HABEAS CORPUS 209.106 (523)
HABEAS CORPUS 209.668 (524)
HABEAS CORPUS 209.756 (525)
HABEAS CORPUS 209.772 (527)
HABEAS CORPUS 209.813 (529)
HABEAS CORPUS 210.039 (534)
HABEAS CORPUS 210.092 (535)
HABEAS CORPUS 210.144 (536)
HABEAS CORPUS 210.161 (3)
HABEAS CORPUS 210.172 (538)
HABEAS CORPUS 210.170 (537)
HABEAS CORPUS 210.184 (539)
HABEAS CORPUS 210.212 (5)
HABEAS CORPUS 210.213 (6)
HABEAS CORPUS 210.214 (7)
HABEAS CORPUS 210.215
(8) (541)
HABEAS CORPUS 210.216
(9) (542)
HABEAS CORPUS 210.217 (10)
HABEAS CORPUS 210.211 (540)
HABEAS CORPUS 210.210 (4)
HABEAS CORPUS 210.226 (544)
HABEAS CORPUS 210.229
(12) (545)
HABEAS CORPUS 210.222
(11) (543)
HABEAS CORPUS 210.234 (14)
HABEAS CORPUS 210.237 (15)
HABEAS CORPUS 210.230 (13)
HABEAS CORPUS 210.249 (21)
HABEAS CORPUS 210.247 (19)
HABEAS CORPUS 210.248
(20) (547)
HABEAS CORPUS 210.245 (17)
HABEAS CORPUS 210.246
(18) (546)
HABEAS CORPUS 210.241 (16)
HABEAS CORPUS 210.257 (29)
HABEAS CORPUS 210.256
(28) (548)
HABEAS CORPUS 210.259 (31)
HABEAS CORPUS 210.258 (30)
HABEAS CORPUS 210.250 (22)
HABEAS CORPUS 210.251 (23)
HABEAS CORPUS 210.252 (24)
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HABEAS CORPUS 210.253 (25)
HABEAS CORPUS 210.254 (26)
HABEAS CORPUS 210.255 (27)
HABEAS CORPUS 210.261 (33)
HABEAS CORPUS 210.262 (34)
HABEAS CORPUS 210.260
(32) (549)
HABEAS CORPUS 210.265 (37)
HABEAS CORPUS 210.266 (38)
HABEAS CORPUS 210.263
(35) (550)
HABEAS CORPUS 210.264 (36)
HABEAS CORPUS 210.289 (42)
HABEAS CORPUS 210.287 (40)
HABEAS CORPUS 210.288
(41) (551)
HABEAS CORPUS 210.286 (39)
HABEAS CORPUS 210.291 (44)
HABEAS CORPUS 210.290 (43)
HABEAS CORPUS 210.295 (48)
HABEAS CORPUS 210.294 (47)
HABEAS CORPUS 210.293 (46)
HABEAS CORPUS 210.292 (45)
HABEAS CORPUS 210.299 (51)
HABEAS CORPUS 210.298 (50)
HABEAS CORPUS 210.297
(49) (552)
HABEAS CORPUS 210.305 (554)
HABEAS CORPUS 210.306 (55)
HABEAS CORPUS 210.301 (53)
HABEAS CORPUS 210.300
(52) (553)
HABEAS CORPUS 210.302 (54)
HABEAS CORPUS 210.309 (555)
HABEAS CORPUS 210.308 (56)
HABEAS CORPUS 210.314 (59)
HABEAS CORPUS 210.312 (58)
HABEAS CORPUS 210.311 (57)
HABEAS CORPUS 210.318
(61) (556)
HABEAS CORPUS 210.316 (60)
HABEAS CORPUS 210.319 (62)
HABEAS CORPUS 210.323 (66)
HABEAS CORPUS 210.322
(65) (557)
HABEAS CORPUS 210.325 (67)
HABEAS CORPUS 210.327 (68)
HABEAS CORPUS 210.326 (558)
HABEAS CORPUS 210.320 (63)
HABEAS CORPUS 210.321 (64)
HABEAS CORPUS 210.335 (559)
HABEAS CORPUS 210.336 (560)
HABEAS CORPUS 210.337 (561)
HABEAS CORPUS 210.338 (562)
HABEAS CORPUS 210.343 (563)
HABEAS CORPUS 210.344 (564)
HABEAS CORPUS 210.351 (565)
HABEAS CORPUS 210.362 (566)
HABEAS CORPUS 210.366 (567)
HABEAS CORPUS 210.371 (568)
HABEAS CORPUS 210.380 (569)
HABEAS CORPUS 210.400 (570)
HABEAS CORPUS 210.402 (571)
HABEAS CORPUS 210.403 (572)
HABEAS CORPUS 210.410 (573)
HABEAS CORPUS 210.426 (576)
HABEAS CORPUS 210.425 (575)
HABEAS CORPUS 210.424 (574)
HABEAS CORPUS 210.439 (580)
HABEAS CORPUS 210.438 (579)
HABEAS CORPUS 210.436 (577)
HABEAS CORPUS 210.441 (581)
HABEAS CORPUS 210.450 (582)
HABEAS CORPUS 210.479 (583)
HABEAS CORPUS 210.505 (584)
HABEAS CORPUS 210.513 (585)
HABEAS CORPUS 210.545 (586)
HABEAS CORPUS 210.559 (587)
HABEAS CORPUS 210.577 (588)
INQUÉRITO 4.436 (589)
INQUÉRITO 4.832 (590)
INQUÉRITO 4.874
(591) (592)
MANDADO DE INJUNÇÃO 7.378 (593)

MANDADO DE SEGURANÇA 24.660 (594)
MANDADO DE SEGURANÇA 25.809 (797)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.243 (595)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.250 (596)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.348 (599)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.343 (598)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.351 (70)
MANDADO DE SEGURANÇA 38.350 (69)
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.301 (597)
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.544 (478)
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.497
(173) (196)
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 7.030

(481)

MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL 923

(495)

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 47.483 (607)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 49.843 (611)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 50.548 (615)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 50.819 (621)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 50.873 (624)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.015 (633)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.107 (640)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.106 (639)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.117 (643)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.137 (648)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.130 (647)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.140 (650)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.147 (653)
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 51.155 (654)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 205.390 (515)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 208.731 (521)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.072 (522)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.758 (526)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.786 (528)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.836 (530)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.909 (531)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.918 (532)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 209.978 (533)
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 210.437 (578)
MEDIDA CAUTELAR NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 208.298

(659)

MEDIDA CAUTELAR NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 210.196

(667)

NONA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 756

(670)

PETIÇÃO 6.890 (600)
PETIÇÃO 9.350 (601)
PETIÇÃO 9.382 (602)
PETIÇÃO 9.783 (603)
PETIÇÃO 10.019 (604)
PETIÇÃO 10.093 (605)
PETIÇÃO 10.108 (71)
QUARTO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.334.450
(377) (459)
RECLAMAÇÃO 42.212 (606)
RECLAMAÇÃO 47.894 (608)
RECLAMAÇÃO 48.064 (609)
RECLAMAÇÃO 49.318 (610)
RECLAMAÇÃO 50.446 (612)
RECLAMAÇÃO 50.455 (613)
RECLAMAÇÃO 50.529 (614)
RECLAMAÇÃO 50.605 (616)
RECLAMAÇÃO 50.685 (617)
RECLAMAÇÃO 50.745 (618)
RECLAMAÇÃO 50.765 (619)
RECLAMAÇÃO 50.770 (72)
RECLAMAÇÃO 50.805 (620)
RECLAMAÇÃO 50.869 (622)
RECLAMAÇÃO 50.873 (623)
RECLAMAÇÃO 50.894 (625)
RECLAMAÇÃO 50.903 (626)
RECLAMAÇÃO 50.919 (628)
RECLAMAÇÃO 50.916 (627)
RECLAMAÇÃO 50.949 (630)
RECLAMAÇÃO 50.946 (629)
RECLAMAÇÃO 50.999 (73)
RECLAMAÇÃO 50.994 (631)
RECLAMAÇÃO 51.009 (632)
RECLAMAÇÃO 51.034 (634)
RECLAMAÇÃO 51.073 (635)
RECLAMAÇÃO 51.083 (636)
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RECLAMAÇÃO 51.098
(74) (638)
RECLAMAÇÃO 51.093 (637)
RECLAMAÇÃO 51.109 (82)
RECLAMAÇÃO 51.108 (81)
RECLAMAÇÃO 51.107 (80)
RECLAMAÇÃO 51.106 (79)
RECLAMAÇÃO 51.105 (78)
RECLAMAÇÃO 51.104 (77)
RECLAMAÇÃO 51.103 (76)
RECLAMAÇÃO 51.102 (75)
RECLAMAÇÃO 51.110
(83) (641)
RECLAMAÇÃO 51.111 (84)
RECLAMAÇÃO 51.112
(85) (642)
RECLAMAÇÃO 51.113 (86)
RECLAMAÇÃO 51.114 (87)
RECLAMAÇÃO 51.115 (88)
RECLAMAÇÃO 51.116 (89)
RECLAMAÇÃO 51.117 (90)
RECLAMAÇÃO 51.118 (91)
RECLAMAÇÃO 51.119 (92)
RECLAMAÇÃO 51.123 (95)
RECLAMAÇÃO 51.124 (96)
RECLAMAÇÃO 51.121
(93) (644)
RECLAMAÇÃO 51.122 (94)
RECLAMAÇÃO 51.127 (646)
RECLAMAÇÃO 51.126 (645)
RECLAMAÇÃO 51.138 (649)
RECLAMAÇÃO 51.144 (652)
RECLAMAÇÃO 51.142 (651)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 922.144 (221)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.030.732 (299)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.059.206 (677)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.176.761 (678)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.200.456 (679)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.291.657 (680)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.295.792 (163)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.312.913 (681)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.331.531 (682)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.332.756 (683)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.956 (684)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.339.788 (685)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.109 (97)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.339 (686)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.343.878 (98)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.347.397 (358)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.348.821 (359)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.348.876 (687)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.349.608 (688)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.349.849 (689)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.351.934 (690)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.056 (691)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.167 (99)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.304 (692)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.353.727 (693)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.356.081 (694)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.356.990 (695)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.357.472 (696)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.225 (100)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.472
(101) (697)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.565 (698)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.592 (699)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.903 (102)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.958 (700)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.358.970 (701)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.148
(103) (702)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.315 (703)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.359.919 (704)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.360.013 (705)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.360.958 (104)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.361.443 (105)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.362.333 (106)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 642.207 (706)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 981.912 (707)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.031.964 (708)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.199.100 (709)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.217.152 (710)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.264.927 (431)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.288.550 (222)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.297.765 (711)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.305.398 (712)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.307.271 (713)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.307.767 (714)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.308.675 (715)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.308.695 (716)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.309.113 (717)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.309.231 (718)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.124 (719)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.371 (720)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.310.838 (721)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.312.824 (722)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.313.328 (723)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.319.427 (724)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.320.142 (107)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.328.098 (725)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.329.722 (726)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.333.692 (727)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.337.161 (728)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.342.558 (729)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.343.784 (730)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.245 (771)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.836 (731)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.346.055 (732)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.346.971 (432)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.021 (733)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.381 (734)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.347.683 (108)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.348.046 (735)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.348.922 (736)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.349.159 (737)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.349.505 (738)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.350.473 (739)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.350.625 (433)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.224 (740)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.475 (434)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.827 (435)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.351.872 (741)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.352 (742)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.932 (436)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.955 (743)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.352.968 (360)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.085 (744)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.280 (745)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.571 (746)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.353.652 (747)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.167 (748)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.229 (749)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.597 (750)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.605 (751)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.355.715 (752)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.356.199 (753)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.552 (754)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.617 (755)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.357.910 (756)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.071 (757)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.080 (758)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.262 (759)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.523 (760)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.358.900 (109)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.062 (110)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.188 (761)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.264
(111) (762)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.383 (112)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.395
(113) (763)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.419 (114)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.529 (115)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.556 (764)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.359.901 (116)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.063 (765)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.168 (118)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.166 (117)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.236 (119)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.237
(120) (766)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.401 (121)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.464
(122) (767)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.586 (123)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.813 (124)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.841 (125)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.861 (126)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 46DC-ED2D-76F3-D4BA e senha 7C71-4E17-2808-4B8B



STF - DJe nº 249/2021 Divulgação: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021    Publicação: sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 366  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.953 (127)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.360.966 (128)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.034 (129)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.073 (768)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.236
(130) (769)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.269 (131)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.440 (132)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.720 (133)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.361.889 (134)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.100 (135)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.249 (136)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.340 (137)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.436 (138)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.773 (139)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.363.482 (140)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.363.607 (770)
RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.352 (655)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 206.579 (656)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 208.079 (657)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 208.293 (658)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.141 (660)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.323 (661)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.428 (662)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 209.914 (663)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.048 (141)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.051 (142)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.058 (143)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.071 (664)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.189 (145)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.188 (144)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.197 (151)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.198 (152)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.195 (149)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.196 (150)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.193
(147) (665)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.194
(148) (666)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.192 (146)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.199 (153)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 210.388 (668)
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 913

(187)

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 578.287 (336)
SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.077.530 (780)
SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.322.482

(402)

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.324.958

(427)

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.327.090
(389) (456)
SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 1.347.311

(205)

SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS 203.543

(344)

SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 59

(178)

SEGUNDOS EMB.DECL. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.752 (786)
SEGUNDOS EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
970.821

(218)

SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.504 (165)
SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.503 (164)
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.517 (157)
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  827 (158)
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  839 (166)
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  843 (167)
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  841 (159)
TERCEIRO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.266.360 (337)
TERCEIRO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
1.334.450
(378) (458)
TERCEIROS EMB.DECL. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.752 (785)
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 
3.359

(669)

TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.547 (479)
VIGÉSIMA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 41.387 (507)
VIGÉSIMA QUARTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(506)

VIGÉSIMA QUINTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 
41.387

(505)

VIGÉSIMA SEXTA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO 
41.387

(504)

VIGÉSIMA TERCEIRA EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 43.007 (510)
VIGÉSIMA TERCEIRA EXTENSÃO NOS EMB.DECL. NA 
RECLAMAÇÃO 41.387

(503)
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