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DIREITO CONSTITUCIONAL
COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS
Lei estadual não pode proibir que concessionárias de serviços de telecomunicações cobrem
assinatura mensal do consumidor
A competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é privativa da União.
Logo, é inconstitucional lei estadual que proíba a cobrança de assinatura mensal pelas
concessionárias de serviços de telecomunicações.
STF. Plenário. ADI 4369/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, estando prevista nos art. 21, XI e
22, IV, da CF/88 :
Art. 21. Compete à União:
XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
A Lei de que trata esse inciso XI é a Lei n. 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais.
Com base no que foi acima exposto, é inconstitucional lei estadual que verse sobre serviços de
telecomunicações.
Assim, o Plenário do STF julgou inconstitucional lei do Estado de São Paulo que proibia a cobrança de
assinatura mensal pelas concessionárias de serviços de telecomunicações.

IMUNIDADE PARLAMENTAR
Parlamentar só tem imunidade material por manifestações proferidas fora do parlamento se
tiverem relação direta com o exercício do mandato
Importante!!!
A imunidade material de parlamentar (art. 53, “caput”, da CF/88) quanto a crimes contra a
honra só alcança as supostas ofensas irrogadas fora do Parlamento quando guardarem
conexão com o exercício da atividade parlamentar.
No caso concreto, determinado Deputado Federal afirmou, em seu blog pessoal, que certo
Delegado de Polícia teria praticado fato definido como prevaricação.
A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia formulada contra o Deputado por entender que, no
caso concreto, deveria ser afastada a tese de imunidade parlamentar apresentada pela defesa.
A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) só
é absoluta quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro
do Congresso Nacional. No entendimento da Ministra, fora do parlamento é necessário que as
afirmações tenham relação direta com o exercício do mandato. Na hipótese, o STF entendeu
que as declarações do Deputado não tinha relação direta com o exercício de seu mandato.
STF. 1ª Turma. Inq 3672/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/10/2014 (Info 763).
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Imagine a seguinte situação:
O Deputado Federal Anthony Garotinho afirmou, em seu blog pessoal, que determinado Delegado de
Polícia teria arquivado um inquérito policial para beneficiar aliados políticos.
O Procurador-Geral da República, nos termos da Súmula 714 do STF, denunciou o Deputado Federal por
crime de calúnia (art. 138 do Código Penal) sob o argumento de que o Parlamentar imputou falsamente ao
Delegado fato definido como crime de prevaricação (art. 319 do CP).
Na peça acusatória, o MPF sustentou que houve dolo por parte do denunciado em denegrir a honra da
vítima, pois os fatos imputados ao Delegado já haviam sido apreciados em procedimento instaurado a
pedido do chefe da Polícia Civil, porém arquivados por falta de provas.
A defesa argumentou que o parlamentar não cometeu qualquer crime com seu comentário, considerando
estar acobertado pela imunidade material prevista no art. 53 da CF/88:
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
O STF concordou com a defesa?
NÃO. A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia formulada contra o Deputado por entender que, no caso
concreto, deveria ser afastada a tese de imunidade parlamentar apresentada pela defesa.
A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) só é absoluta
quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do Congresso Nacional.
No entendimento da Ministra, fora do parlamento é necessário que as afirmações tenham relação direta
com o exercício do mandato.
Recapitulando:
 Ofensas feitas DENTRO do Parlamento: a imunidade é absoluta. O parlamentar é imune mesmo que a
manifestação não tenha relação direta com o exercício de seu mandato.
 Ofensas feitas FORA do Parlamento: a imunidade é relativa. Para que o parlamentar seja imune é
necessário que a manifestação feita tenha relação com o exercício do seu mandato.
Existem outros precedentes nesse sentido:
“A palavra 'inviolabilidade' significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento
de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar,
porque em jogo a representatividade do povo. (...)
Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do
Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada
'conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar' (Inq 390 e 1.710). Para os
pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou
a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à
própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa.
No caso, o discurso se deu no plenário da Assembleia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela
inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir
e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade
material.” (STF. Plenário. Inq 1.958, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgado em 29/10/2003).
No caso concreto, a Min. Relatora entendeu que a manifestação do referido Deputado não tinha relação
direta com o exercício de seu mandato. Confira trecho do voto:
“Tendo as imputações à vítima sido feitas no blog pessoal, não vislumbro liame que se justifique que se
diga de um delegado de polícia, no exercício de sua função, que ele engavetou um processo em 48 horas
para atender a aliados políticos. Não me parece que o mandato parlamentar num caso como esse sirva de
salvo conduto”.
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Assim, afastada a imunidade, a Ministra salientou que a suposta conduta do parlamentar de acusar
falsamente um agente público de arquivar uma investigação unicamente para atender ao interesse de
aliados políticos (prevaricação – art. 319 do CP), se enquadra na descrição do crime de calúnia.
Observou ainda que, nesta fase inicial do processo, basta que a narrativa dos fatos se enquadre na
imputação típica do crime para que a denúncia seja recebida. A relatora destacou que a existência ou não
de dolo poderá ser averiguada na instrução probatória.
Voto vencido
Ficou vencido o Min. Dias Toffoli, que considerou que os fatos imputados ao Deputado são protegidos pela
imunidade parlamentar. Em seu entendimento, a crítica feita por um parlamentar à atuação de um agente
público de seu Estado de origem, ainda que mais dura, se enquadra em sua atividade fiscalizadora.
Tema polêmico
Vale ressaltar que a decisão acima foi apenas da 1ª Turma do STF na qual votaram a favor apenas dois
Ministros (Rosa Weber e Marco Aurélio). O Min. Dias Toffoli votou contra o recebimento da denúncia e os
Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso estavam impedidos de participar.
Alerto que a conclusão acima exposta pode ser cobrada em uma prova, mas chamo a atenção de que isso
no futuro pode eventualmente mudar. Isso porque alguns poderão dizer que as palavras do Deputado
sobre o Delegado que pediu o arquivamento estariam dentro da função do Parlamentar de fiscalizar os
agentes públicos na linha do que sustentou o Min. Dias Toffoli.

PROCESSO LEGISLATIVO
É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que conceda anistia a servidores públicos
É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que conceda anistia a servidores
públicos punidos em virtude de participação em movimentos reivindicatórios. Existe um vício
formal. Isso porque a CF/88 prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei
que trate sobre os direitos e deveres dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 1440/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Os servidores de determinado Estado-membro organizaram uma greve e paralisaram os serviços.
A Administração Pública instaurou processo administrativo contra os líderes do movimento e aplicou
sanções disciplinares contra eles.
Revoltado com a situação, considerando que a greve é um direito assegurado pela CF/88 aos servidores
públicos, um Deputado Estadual propôs um projeto de lei concedendo anistia aos punidos, tendo a lei sido
aprovada e sancionada pelo Governador do Estado.
Essa lei é constitucional?
NÃO. Existe um vício formal. Isso porque a CF/88 prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a
iniciativa de lei que trate sobre os direitos e deveres dos servidores públicos. Confira:
Art. 61. (...)
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
II - disponham sobre:
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
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Houve, no caso, portanto, a chamada inconstitucionalidade FORMAL SUBJETIVA ou ORGÂNICA, ou seja,
aquela em que a lei foi aprovada violando uma regra de competência para a edição do ato.
Mas o dispositivo fala em “Presidente da República”. Essa regra vale também no âmbito estadual?
SIM. Essa regra é aplicada também no âmbito estadual por força do princípio da simetria.
Princípio da simetria
Segundo o princípio ou regra da simetria, o legislador constituinte estadual, ao elaborar as normas da
Constituição estadual sobre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e sobre as regras do pacto
federativo, deverá observar, em linhas gerais, o mesmo modelo imposto pela Constituição Federal, a fim
de manter a harmonia e independência entre eles.
Ex: a CE não pode estabelecer que o projeto de lei para a criação de cargos na Administração Pública
estadual seja de iniciativa parlamentar. Tal previsão violaria o princípio da simetria, já que iria de encontro
ao modelo federal imposto pelo art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88.
O princípio da simetria não está previsto de forma expressa na CF/88. Foi uma criação pretoriana, ou seja,
idealizado pela jurisprudência do STF.
Alguns Ministros invocam como fundamento normativo para a sua existência, o art. 25 da CF e o art. 11 do
ADCT, que determinam aos Estados-membros a observância dos princípios da Constituição da República.
As regras de processo legislativo previstas na CF/88 são normas de reprodução obrigatória pelos Estadosmembros, ou seja, estão submetidas ao princípio da simetria.
O fato de o Governador do Estado ter sancionado o projeto de lei faz com que o vício de iniciativa seja
sanado (corrigido)?
NÃO. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a sanção do projeto de lei aprovado não convalida
o defeito de iniciativa. Assim, se o projeto de lei deveria ter sido apresentado pelo Chefe do Poder
Executivo e, no entanto, foi deflagrado por um Parlamentar, ainda que este projeto seja aprovado e
mesmo que o Chefe do Executivo o sancione, ele continuará sendo formalmente inconstitucional.
Antigamente (há muitos anos), o STF tinha posição em sentido contrário, tanto que havia editado uma
súmula afirmando que esse vício seria sanado. No entanto, o Supremo reviu esse entendimento e
cancelou o enunciado. Veja o que dizia a súmula cancelada e que espelhava a posição superada:
Súmula 5-STF: A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. (CANCELADA pelo STF no
julgamento da RP-890).

DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
Princípio da autotutela e necessidade de se garantir contraditório e ampla defesa
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No
entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais,
faz-se necessária a instauração de processo administrativo que assegure o devido processo
legal e a ampla defesa.
Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a
observância do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.
STF. Plenário. MS 25399/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
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A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais?
SIM. Trata-se do princípio da autotutela (ou poder de autotutela), segundo o qual a Administração tem o
poder-dever de controlar seus próprios atos, com a possibilidade de anular aqueles que forem ilegais e
revogar os que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário.
Existem duas súmulas do STF que preveem esse princípio:
Súmula 346-STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473-STF: A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Necessidade de assegurar contraditório e ampla defesa
Se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a
instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa.
Imagine a seguinte situação:
Determinado servidor de um órgão público federal recebia determinada gratificação incorporada aos seus
vencimentos como vantagem pessoal.
Ocorre que a Administração Pública entendeu que essa gratificação seria ilegal e, com base no poder de
autotutela, suprimiu a verba, sem garantir, contudo, contraditório ao servidor.
Agiu corretamente a Administração Pública?
NÃO. Houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Segundo o STF, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não prescinde (não
dispensa) a instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
A Administração deveria ter dado oportunidade ao servidor para se manifestar antes de a gratificação ter
sido suprimida.
A autotutela administrativa não pode afastar o próprio direito de defesa.

CONCURSO PÚBLICO
Sociedade de economia mista que contrata escritório de advocacia em vez de convocar
advogados aprovados
Importante!!!
Se existem candidatos aprovados para advogado da sociedade de economia mista e esta, no
entanto, em vez de convocá-los, contrata escritório de advocacia, tal contratação é ilegal,
surgindo o direito subjetivo de que sejam nomeados os aprovados.
Segundo entende o STF, a ocupação precária por terceirização para desempenho de
atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em
concurso público vigente, configura ato equivalente à preterição da ordem de classificação no
certame, ensejando o direito à nomeação.
A competência para julgar essa ação é da Justiça do Trabalho. Isso porque essa Justiça laboral
especializada é competente para julgar não apenas as demandas relacionadas com o contrato
de trabalho já assinado, mas também para as questões que envolvam o período pré-contratual.
STF. 2ª Turma. ARE 774137 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 14/10/2014 (Info 763).
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Imagine a seguinte situação adaptada:
João foi aprovado em 1º lugar no concurso para advogado da Petrobrás e está aguardando ser chamado.
O candidato percebe, então, que a referida sociedade de economia mista, em vez de convocar os
aprovados, contratou escritório de advocacia para exercer as funções jurídicas da empresa.
O candidato poderá ajuizar uma ação pleiteando sua nomeação? Essa demanda tem viabilidade jurídica?
SIM. O STF entende que “a ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, de
atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso
público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da
ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por
imposição do art. 37, inc. IV, da Constituição Federal” (STF. 2ª Turma. ARE 776.070-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 22/3/2011).
Sendo provada a existência de vagas e que está havendo a contratação de terceirizados para ocupá-las,
fica evidente a ilicitude desse ato por parte da empresa, surgindo o direito subjetivo de o candidato
aprovado ser nomeado.
De quem será a competência para julgar essa demanda?
Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios entre pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela CLT.
A Justiça do Trabalho só não seria competente se a causa envolvesse o Poder Público e servidor a ele
vinculado por relação jurídica estatutária. No caso concreto, contudo, a relação é celetista.
Mas, no caso concreto, João ainda não é empregado da empresa, sendo mero candidato aprovado...
Não importa. Isso porque a Justiça do Trabalho é competente para julgar não apenas as demandas
relacionadas com o contrato de trabalho já assinado, mas também para as questões que envolvam o
período pré-contratual, como no presente caso.

SERVIDORES PÚBLICOS
Aumento da remuneração de servidores públicos por meio de decisão judicial
Importante!!!
Súmula vinculante 37-STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
Conversão da súmula 339 do STF
A conclusão exposta nesta SV 37 já era prevista expressamente em uma súmula “comum” do STF, a
súmula 339 do STF (publicada em 13/12/1963) e que tem exatamente a mesma redação.
Desse modo, o objetivo do STF foi de reafirmar que o entendimento do enunciado 339 continua válido
atualmente e, além disso, conferir efeito vinculante a ele, fazendo com que se torne obrigatório para
todos os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública.
Entendendo a súmula com um exemplo concreto:
A Lei 2.377/1995, do Município do Rio de Janeiro, concedeu gratificação a servidores lotados e em
exercício na Secretaria Municipal de Administração.
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João, servidor que estava lotado em outra Secretaria, ajuizou ação pedindo que fosse reconhecido seu
direito de também receber a referida gratificação, com base no princípio da isonomia. Afirmou que
desempenhava exatamente as mesmas atribuições que os demais servidores e que, por isso, deveria
também ser contemplado com a verba.
Esse pedido de João, caso fosse deferido, violaria o princípio da reserva legal, previsto no art. 37, X, da
C/88 segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada por lei específica:
Art. 37 (...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
Desse modo, a CF/88 determina que o aumento dos vencimentos deve ser feito por meio de lei. O Poder
Judiciário, mesmo se deparando com uma situação de desigualdade (violação da isonomia), como no
exemplo proposto, não pode “corrigir” essa disparidade conferindo o aumento porque ele não tem
“função legislativa”, não podendo, portanto, suprir a ausência da lei que é indispensável no caso.
Foi o que decidiu o STF no caso do exemplo acima mencionado: STF. Plenário. RE 592317/RJ, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2014 (repercussão geral) (Info 756).

Nesse julgado, o Min. Rel. Gilmar Mendes afirmou expressamente que o fundamento da Súmula 339 do
STF, editada em 1963, foi recepcionado pela CF/88, de forma que permanece válido para a ordem
constitucional vigente.
Exceções à SV 37
Existem alguns processos nos quais se invoca exceções à súmula 339 do STF e, consequentemente, agora
seriam exceções à SV 37. É o caso, por exemplo, das ações judiciais que questionam a Resolução n.
133/2011, que reconhece a simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do MP como
decorrência da aplicação direta do dispositivo constitucional (art. 129, § 4º, da CF/88).
O Plenário do STF ainda irá apreciar essas discussões.
Assim que forem sendo divulgados novos entendimentos sobre o tema (confirmando ou não essas
exceções), avisarei vocês no site. Por enquanto, as informações acima são as mais seguras e suficientes
para as provas de concurso público.
Concursos
Súmula importantíssima para todos os concursos públicos.

SERVIDORES PÚBLICOS
GDASST e extensão aos inativos
Importante!!!
Súmula Vinculante 34-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e
do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no
valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória
198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade
constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
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O que é o princípio da paridade?
Princípio da paridade era uma garantia que os servidores públicos aposentados possuíam, segundo a qual
todas as vezes que havia um aumento na remuneração recebida pelos servidores da ativa, esse
incremento também deveria ser concedido aos aposentados.
Ex: João é servidor aposentado do Ministério da Fazenda, tendo se aposentado com os proventos do cargo
de técnico A1. Quando era concedido algum reajuste na remuneração do cargo técnico A1, esse aumento
também deveria ser estendido aos proventos de João.
No dicionário, paridade significa a qualidade de ser igual. Assim, o princípio da paridade enunciava que os
proventos deveriam ser iguais à remuneração da ativa.
Por que a paridade era algo positivo para os servidores aposentados?
Os servidores aposentados possuem um poder de pressão e de barganha menor que os servidores em
atividade. Isso porque estes últimos podem fazer greve, dificultar a prestação dos serviços públicos,
realizar operações padrão etc. Todos esses mecanismos servem como instrumento de pressão contra o
Governo. Desse modo, sem o princípio da paridade, a Administração Pública poderia reajustar apenas a
remuneração dos servidores da ativa, não concedendo o mesmo aumento aos aposentados. Com isso,
agradaria aqueles que poderiam causar maiores transtornos e faria economia ao não beneficiar os
inativos.
Com a paridade, os aposentados poderiam ser sempre agraciados quando os servidores ativos
conseguissem alguma conquista remuneratória para a categoria.
O princípio da paridade ainda existe?
NÃO. “Esse princípio foi revogado, restando somente para os servidores com direito adquirido, que já
preenchiam os requisitos para a aposentadoria antes da edição da EC n. 41 (art. 3º, EC n. 41), ficando
também resguardado o direito para aqueles que estão em gozo do benefício (art. 7º, EC n. 41) e os que se
enquadrarem nas regras de transição do art. 6º da EC n. 41 e do art. 3º da EC n. 47.” (MARINELA,
Fernanda. Direito Administrativo. 7ª ed., Niterói: Impetus, 2013, p. 774).
Desse modo, se você ingressar no serviço público hoje, não terá a garantia da paridade quando se
aposentar.
No lugar da paridade, existe hoje o chamado “princípio da preservação do valor real”, previsto no art. 40, §
8º, da CF/88, segundo o qual os proventos do aposentado devem ser constantemente reajustados para
que seja sempre garantido o seu poder de compra.
Art. 40 (...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003)
Vale ressaltar, mais uma vez, que alguns servidores ainda possuem o direito à paridade:
 os que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria antes da edição da EC n. 41/2003;
 os que já estavam aposentados quando entrou em vigor a EC n. 41/2003;
 os que se enquadrem nas regras de transição do art. 6º da EC n. 41/2003 e do art. 3º da EC n. 47/2005.
O que o Governo faz(ia) para burlar o princípio da paridade?
A Administração Pública cria(va) algumas gratificações e, no texto da lei, classifica(va) essas verbas como
sendo pro labore faciendo.
Abrindo um parêntese: o que é uma gratificação pro labore faciendo?
Gratificação pro labore faciendo significa um valor pago a mais ao servidor em atividade por conta de um
trabalho que ele está desempenhando (pro labore faciendo = por um trabalho que está fazendo).
Trata-se de uma gratificação instituída para recompensar o servidor pelo ônus que ele está tendo ao
desempenhar serviços que estão fora das atribuições normais de seu cargo.
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Como a gratificação pro labore faciendo é paga por causa desse serviço “a mais” que o servidor está
desempenhando, essa verba somente se justifica enquanto o agente público estiver no efetivo exercício da
atividade. Logo, não há razão jurídica para pagar a quantia se o servidor está aposentado.
Ex: Guilherme ocupa o cargo de técnico A1 do Ministério da Fazenda. É criada uma gratificação de 2 mil
reais para os técnicos A1 que estejam cuidando do processo de reformulação da arrecadação tributária.
Nem todos os técnicos A1 irão receber essa quantia, mas somente aqueles que estiverem no exercício
dessa atividade específica. Isso significa que essa gratificação é pro labore faciendo. Logo, ela não será
paga aos servidores inativos, mesmo que eles tenham se aposentado na época em que vigorava o
princípio da paridade.
Pode-se dizer que a gratificação pro labore faciendo é uma verba que não está abrangida pelo princípio da
paridade.
Voltando ao que falávamos. O que o Governo faz(ia) para burlar o princípio da paridade?
A Administração Pública cria(va) algumas gratificações e, no texto da lei, classifica(va) essas verbas como
sendo pro labore faciendo.
Ocorre que essas gratificações eram concedidas a todos os servidores ativos indistintamente.
Assim, o Governo dizia que era uma gratificação pro labore, mas ela era paga a todos os servidores em
atividade, independentemente de qualquer serviço extraordinário que eles estivessem desempenhando.
Ex: é criada uma gratificação de 2 mil reais para os técnicos A1 que estejam em atividade. Todos os
técnicos A1 irão receber essa quantia, independentemente de estarem ou não fazendo um serviço fora de
suas atribuições ordinárias. Isso significa que essa gratificação não é, juridicamente, pro labore faciendo.
Trata-se de uma burla apenas para que não seja paga aos servidores inativos que possuam direito ao
princípio da paridade.
Entendimento da jurisprudência sobre o tema
Ao longo dos anos foram criadas várias gratificações de desempenho para os servidores públicos federais
que tinham a “roupagem” de gratificações pro labore, mas que, se analisadas tecnicamente, eram
verdadeiros reajustes concedidos indistintamente para todos os agentes públicos daquele cargo
específico.
Tais gratificações seriam pagas em uma escala de percentuais (“pontos obtidos por cada servidor”) de
acordo com o desempenho do servidor, a partir de uma avaliação individualizada. Exs: GDATA, GIFA,
GDSST, GDARA etc. Assim, com base nessa avaliação de desempenho, o servidor iria receber um
percentual a mais sobre seu vencimento.
Na prática, contudo, essas avaliações individuais de desempenho nunca eram regulamentadas e realizadas
e todos os servidores ocupantes recebiam a gratificação no valor máximo, indistintamente.
Desse modo, essas gratificações que foram instituídas pro labore faciendo, tornavam-se, na realidade,
gratificações genéricas e impessoais. Acabava sendo um reajuste disfarçado, concedido somente aos
servidores da ativa.
Em razão do exposto, os aposentados começaram a ingressar com ações judiciais pleiteando a extensão
desses aumentos disfarçados para os seus proventos.
O que o STF e o STJ decidiram?
O STF e o STJ consolidaram o entendimento de que devem ser estendidas a todos os aposentados e
pensionistas (que ainda possuem o direito à paridade) as gratificações de desempenho pagas
indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, ainda que possuam caráter pro
labore faciendo. Isso porque as referidas vantagens, quando pagas indistintamente a todos os servidores
na ativa, no mesmo percentual, assumem natureza genérica. Nesse sentido:
STF. Plenário. RE 596962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
STJ. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.372.058-CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/2/2014 (Info 534).
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GDASST
A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) foi uma
gratificação criada pela Lei n. 10.483/2002 para ser paga aos servidores públicos federais integrantes da
carreira da Seguridade Social e do Trabalho e que estavam na ativa.
A Lei previa que o valor da GDASST deveria variar de acordo com “pontos” que o servidor iria acumulando
conforme seu desempenho institucional e coletivo. Cada servidor da ativa teria o mínimo de 10 e o
máximo de 100 pontos. Quanto mais pontos o servidor tivesse, maior seria o valor da GDASST que ele
receberia. Exemplo hipotético: 10 pontos = 500 reais; 20 pontos = 700 reais etc.
Para o servidor inativo, a Lei estipulava que a GDASST também seria paga, no entanto, em um valor fixo
equivalente a 10 pontos.
A Lei determinava que os critérios para avaliar o servidor da ativa e conferir-lhe os pontos seriam
disciplinados em ato do Poder Executivo. Ocorre que esse ato não foi editado e as avaliações de
desempenho institucional e coletivo não foram feitas.
Mesmo sem a avaliação de desempenho, o Poder Público começou a pagar indistintamente aos servidores
ativos a GDASST. Em outras palavras, mesmo sem terem sido submetidos à avaliação, todos os servidores
públicos federais ativos da Seguridade Social e do Trabalho ficaram recebendo o mesmo valor de GDASST.
Assim, a GDASST, embora tenha sido criada para ser uma gratificação pro labore faciendo, acabou
transformando-se se numa gratificação de natureza genérica. Sendo genérica, ela deve ser estendida aos
servidores inativos, já que os servidores ativos passaram a recebê-la sem a necessidade da avaliação de
desempenho (STF AI 804478 AgR).
Logo, ante a ausência da norma regulamentadora que viabilizaria as avaliações de desempenho, aplica-se
aos inativos os mesmos critérios utilizados para os servidores em atividade.
E qual era o valor da GDASST? Os servidores da ativa receberiam com base em quantos pontos?
O Presidente da República editou a Medida Provisória 198/2004 prevendo que, a partir de 1º de maio de
2004 e até que fosse editado o ato do Executivo regulamentando as avaliações de desempenho, a GDASST
deveria ser paga aos servidores ativos no valor equivalente a 60 pontos.
Essa MP 198/2004 foi convertida na Lei n. 10.971/2004, que manteve a mesma regra, ou seja, enquanto
não houver avaliação, todos os ativos recebem 60 pontos (art. 6º).
O que o STF decidiu sobre isso?
Ora, para que a GDASST fosse realmente uma gratificação de natureza pro labore faciendo, seria
necessária a edição de norma regulamentadora que viabilizasse as avaliações de desempenho. Sem a
aferição de desempenho, pagando-se o mesmo valor para todos indistintamente, a gratificação adquiriu
um caráter de generalidade. Logo, esse valor correspondente a 60 pontos deve ser estendido também aos
servidores inativos.
Mas atenção: não são todos os servidores inativos que possuem direito a essa extensão. Somente terão
direito os servidores inativos que ainda façam jus ao princípio da paridade, explicado acima.
Sobre o tema, o precedente paradigma é o RE 572052, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado em 11/02/2009 (repercussão geral).
Confira agora novamente a redação da súmula para ver se entendeu:
A GDASST deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da
Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade
constitucional (EC 20, 41 e 47).
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Havia necessidade de edição de uma súmula vinculante?
Penso que não. A questão encontra-se tão pacificada no STF que a própria AGU baixou uma instrução
normativa (IN n. 01/2011) autorizando que os seus membros não recorram das decisões judiciais que
concedam a GDASST aos servidores inativos em igual pontuação a que estão submetidos os servidores em
atividade. Logo, mesmo sem conhecer a fundo o número de processos pendentes envolvendo o tema,
talvez não houvesse necessidade na edição do enunciado.
Concursos
Súmula importante apenas para concursos federais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Competência para julgar falsificação de documentos navais expedidos pela Marinha
Importante!!!
Súmula vinculante 36-STF: Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil
denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de ArraisAmador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
Imagine a seguinte situação hipotética:
Pedro, civil, foi convidado para trabalhar em um navio mercante como aquaviário. Ocorre que ele nunca
concluiu o Ensino Profissional Marítimo (EPM), razão pela qual não possuía a chamada “Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR)”, documento necessário para o exercício da atividade profissional em
embarcações.
Diante disso, Pedro comprou uma CIR falsificada e a apresentou para embarcar e prestar serviço em um
navio de frota privada.
Vale ressaltar que a expedição da CIR é de responsabilidade da Capitania dos Portos (Marinha do Brasil).
De quem será a competência para julgar esse delito? Justiça Federal ou Justiça Militar?
JUSTIÇA FEDERAL COMUM:
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar civil denunciado
pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando se tratar de falsificação de Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR), expedida pela Marinha do Brasil, por aplicação dos arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, §
1º, III, todos da Constituição da República.
(STF. 2ª Turma. HC 112142, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/12/2012).
Vejamos outro caso hipotético:
Eduardo estava passeando em sua lancha quando foi parado por uma fiscalização da Capitania dos Portos.
Na ocasião, ele apresentou uma Carteira de Habilitação Naval de Amador falsificada.
De quem será a competência para julgar esse crime?
JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
Informativo 763-STF (30/10/2014) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 12

Compete à Justiça Federal, quando se tratar de Carteira de Habilitação Naval de Amador expedida pela
Marinha do Brasil, processar e julgar civil denunciado pelos delitos de falsificação de documento e uso de
documento falso (arts. 311 e 315 do Código Penal Militar).
(STF. 1ª Turma. HC 108744, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/03/2012)
Vamos entender o motivo:
Competências da Justiça Militar
Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares, assim definidos em lei (art. 124 da CF/88).
A lei que prevê os crimes militares é o Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969).
 No art. 9º do CPM são conceituados os crimes militares, em tempo de paz.
 No art. 10 do CPM são definidos os crimes militares em tempo de guerra.
Em regra, os crimes militares em tempo de paz são praticados somente por militares. No entanto,
excepcionalmente, é possível que civis também cometam crimes militares.
O inciso III do art. 9º define os crimes militares impróprios, ou seja, aqueles em que a Justiça Militar irá
julgar condutas ilícitas praticadas por civis, ainda que em tempo de paz. Veja a redação do dispositivo:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou
contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração,
exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou
no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou
judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal
superior.
O STF confere intepretação restritiva às hipóteses do inciso III do art. 9º do CPM. Assim, para a Corte, as
condutas praticadas por civis somente devem ser enquadradas como crimes militares em caráter
excepcional, apenas nos casos em que o ato praticado ofender bens jurídicos tipicamente ligados à função
castrense (militar), tais como, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da Lei e
da ordem etc.
Nesse sentido:
(...) é excepcional a competência da Justiça castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A
tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a depender do "intuito de atingir, de
qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar
ou o evento ou situação em que este esteja empenhado" (CC 7.040, da relatoria do ministro Carlos
Velloso).
2. O cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal
cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza
militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição
Federal). (...)
(STF. 2ª Turma. HC 104617, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 24/08/2010)
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Em outras palavras, somente deverá ser enquadrado como crime militar quando o civil praticar uma
conduta que tenha por objetivo ofender os valores inerentes às Forças Armadas, previstos no art. 142 da
CF/88:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
Para o STF, a conduta do réu civil de falsificar ou usar a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou a
Carteira de Habilitação de Arrais-Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil, não afronta
diretamente a ordem militar (nenhum dos valores previstos no art. 142 da CF/88).
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e a Carteira de Habilitação Naval de Amador são licenças
necessárias para se pilotar embarcações. Apesar de serem documentos expedidos pela Marinha, a licença
por eles conferida é de natureza civil. Logo, a sua expedição e fiscalização são atividades inerentes ao
poder de polícia administrativa. São funções ligadas, portanto, ao policiamento naval, que não é atribuição
exclusiva da Marinha.
Por não serem exclusivas, as atividades de fiscalização e policiamento marítimo não se caracterizam como
função de natureza militar típica, uma vez que podem ser desempenhadas por outros órgãos estaduais ou
federais, como, por exemplo, a Polícia Fluvial, Guarda Costeira e a Polícia Federal. Dessa forma, trata-se de
uma atribuição secundária da Marinha.
E por que a competência é da Justiça Federal comum?
Porque o crime foi cometido contra um serviço fiscalizado pela Marinha, que é um órgão da União. Logo,
amolda-se na hipótese prevista no art. 109, IV, da CF/88:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Concursos
Súmula importantíssima para concursos federais e militares.
Atenção se você irá fazer o próximo concurso da DPU.
Trata-se de questão interessante para a prova objetiva.

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Transação penal
Importante!!!
Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal
mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
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Em que consiste a transação penal?
Transação penal é...
- um acordo
- celebrado entre o MP (se a ação penal for pública) ou o querelante (se for privada)
- e o indivíduo apontado como autor do crime
- por meio do qual a acusação
- antes de oferecer a denúncia (ou queixa-crime)
- propõe ao suspeito que ele, mesmo sem ter sido ainda condenado,
- aceite cumprir uma pena restritiva de direitos ou pagar uma multa
- e em troca disso a ação penal não é proposta e o processo criminal nem se inicia.
Previsão legal
O instituto da transação penal é previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95):
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
A transação penal é compatível com a Constituição Federal?
SIM. A transação penal é, inclusive, uma determinação constitucional. Confira:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
A transação penal não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa porque se trata de uma
escolha (faculdade) colocada à disposição do suposto autor do fato, que pode preferir fazer logo o acordo
e cumprir uma medida restritiva de direitos (mesmo sem ter sido julgado), do que se submeter aos
transtornos de um processo criminal. Logo, por não ser obrigatória, a transação penal não é incompatível
com as garantias constitucionais.

Requisitos
Para que a transação penal possa ser proposta, deverão estar presentes os seguintes requisitos:
a) A infração apurada deve ser de menor potencial ofensivo.
Somente cabe transação penal em casos de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja,
contravenções penais e crimes cuja pena máxima prevista não seja superior a 2 anos, cumulada ou
não com multa.
Exceção: não cabe transação penal se o crime ou a contravenção penal tiver sido praticado com
violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que a pena seja inferior a 2 anos.
b) A infração apurada pode ser crime de ação pública ou privada.
Apesar de o caput do art. 76 da Lei n. 9.099/95 falar apenas em “crime de ação penal pública”, a
doutrina e jurisprudência entendem que a transação penal é cabível tanto em delitos de ação penal
pública (condiciona ou incondicionada), como também de ação penal privada.
c) A hipótese não pode ser caso de arquivamento do TC.
Se houver algum motivo que autorize o arquivamento do termo circunstanciado, a acusação não
deverá propor transação penal e, se o fizer, o juiz não deverá homologá-la. Isso porque o caput do art.
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76 da Lei n. 9.099/95 afirma claramente que a transação somente deverá ser oferecida se não for
caso de arquivamento dos autos. Assim, por exemplo, se não houver indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade, a hipótese é de arquivamento, não devendo ser proposto o acordo.
d) O autor da infração não pode ter sido condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade,
por sentença definitiva (art. 76, § 2º, I, da Lei n. 9.099/95).
e) O autor do fato não pode ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, com a transação
penal (art. 76, § 2º, II, da Lei n. 9.099/95).
f)

Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias do fato devem indicar que a transação penal é medida necessária e suficiente para o
caso (art. 76, § 2º, II, da Lei n. 9.099/95).

Obs: em se tratando de crime ambiental, existe outro requisito, qual seja, a proposta de transação penal
somente poderá ser oferecida se tiver havido prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de
impossibilidade de fazê-lo (art. 27 da Lei n. 9.605/98).
Procedimento
1. Se a autoridade policial tomar conhecimento da prática de uma infração penal de menor potencial
ofensivo, ela deverá lavrar um termo circunstanciado.
O termo circunstanciado é um “substituto” bem mais simples que o inquérito policial, realizado pela
polícia nos casos de infrações de menor potencial ofensivo.
O objetivo do legislador foi facilitar e desburocratizar o procedimento.
No termo circunstanciado é narrado o fato criminoso, com todos os dados necessários para identificar
a sua ocorrência e autoria, devendo ser feita a qualificação do autor, da vítima e indicadas as provas
existentes, inclusive o rol de testemunhas.
Vale ressaltar que, se não for realizada transação penal e o MP entender que o caso é complexo, ele
poderá requisitar que seja feito um inquérito policial. Em outras palavras, a regra nas infrações penais
de menor potencial ofensivo é o termo circunstanciado, mas é possível que seja feito IP se assim
entender necessário o titular da ação penal.
2. Após lavrar o termo circunstanciado, a autoridade policial deverá encaminhá-lo imediatamente ao
Juizado Especial Criminal, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames
periciais necessários (ex: exame de corpo de delito).
3. Recebendo o termo, o juiz deverá designar uma audiência preliminar.
Obs: a Lei prevê que a audiência preliminar deverá ser preferencialmente realizada no mesmo dia em
que o fato ocorreu ou, não sendo isso possível, que seja marcada uma data próxima. Na prática, a
audiência nunca ocorre no mesmo dia do fato.
4. Na audiência preliminar deverão estar presentes o representante do MP, o autor do fato e a vítima,
acompanhados por seus advogados.
5. A conciliação poderá ser conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
6. Logo ao abrir a audiência, o Juiz esclarecerá que, neste tipo de infração de menor potencial ofensivo é
possível que o autor do fato faça:
a) um acordo de composição civil dos danos com o ofendido (acordo de natureza cível);
b) e também um acordo de transação penal com o MP (acordo de natureza criminal).
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7. Importante ressaltar que, apesar de a audiência preliminar ser realizada no Poder Judiciário, com a
participação do juiz e do MP, ainda não existe ação penal (ainda não houve denúncia nem queixacrime e o autor ainda não é réu).
8. Caso o autor do fato e a vítima aceitem fazer o acordo de composição civil:
a) Se o crime for de ação penal privada (ex: dano): a celebração do acordo acarreta a renúncia ao
direito de queixa, significando dizer que a punibilidade do agente está extinta (art. 107, V, do CP). O
autor está livre do processo criminal.
b) Se o crime for de ação pública condicionada (ex: lesão corporal leve): a celebração do acordo
acarreta a renúncia ao direito de representação, extinguindo a punibilidade, de forma que o autor
também estará livre do processo criminal.
c) Se o crime for de ação pública incondicionada (ex: violação de domicílio): a celebração do acordo
não acarreta a extinção da punibilidade. A composição civil no caso de crimes de ação pública
incondicionada não produz efeitos penais. A única vantagem para o autor do fato é que ele já resolveu
a questão cível, ou seja, não poderá mais ser demandado em uma ação de indenização. No entanto, o
processo criminal permanece intacto e a etapa seguinte será verificar se ele tem direito de (e quer)
fazer a transação penal.
9. Caso o autor do fato e a vítima NÃO aceitem fazer o acordo de composição civil: o MP (ou querelante)
irá fazer a proposta de transação penal (desde que cumpridos os requisitos).
10. Imaginemos que o MP fez a proposta de transação penal ao autor do fato.
11. Se o autor do fato não aceitar a transação (ou nem comparecer injustificadamente), o membro do MP,
na própria audiência, terá duas opções:
a) formulará denúncia oral, que será reduzida a escrito no termo de audiência (isso se o Parquet
entender que já existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade); ou
b) requisitará a instauração de um inquérito policial para a realização de novas diligências que sejam
imprescindíveis para a definição da autoria ou materialidade.
12. Se o autor do fato aceitar a transação, o juiz deverá analisar a legalidade das condições propostas e,
estando conforme o ordenamento jurídico, irá homologar a transação penal realizada.
A sentença que homologa a transação penal tem natureza declaratória e somente faz coisa julgada
formal (não produz coisa julgada material).
13. Lembrando que, se o autor do fato aceitou a transação, é porque se comprometeu a cumprir uma
pena restritiva de direitos ou a pagar uma multa, segundo as condições que foram fixadas na proposta.
Ex: o MP propôs e o autor do fato concordou em prestar 60h de serviços comunitários no prazo
máximo de 6 meses em um hospital. O autor terá que atender a essa exigência imposta no prazo
assinalado.
Descumprimento injustificado da transação penal
O que acontece se o autor do fato aceitar a proposta, mas acabar descumprindo a obrigação por ele
assumida no acordo (ex: o autor tinha que prestar 60h, mas acabou realizado apenas 40h de trabalhos
comunitários)?
O juiz deverá determinar a abertura de vista dos autos ao MP.
O membro do Parquet terá, então, duas opções:
 Oferecer denúncia; ou
 Requerer mais investigações, por meio da realização de um inquérito policial, caso entenda que ainda
não existem provas suficientes.
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Tal entendimento é baseado no fato de que a decisão homologatória da transação penal não faz coisa
julgada material.
Dessa forma, diante do descumprimento das cláusulas estabelecidas na transação penal, retorna-se ao
status quo ante (volta-se para a fase 11 acima explicada), viabilizando-se, assim, ao Parquet a continuidade
da persecução penal.
Essa solução não viola o contraditório e a ampla defesa?
NÃO. Isso porque o acusado terá direito ao contraditório e a ampla defesa durante a ação penal que ainda
irá se iniciar. Haveria sim violação ao devido processo legal se, após descumprir a transação, o autor do
fato fosse desde logo condenado (sem processo) ou preso.
Confira agora novamente a redação da súmula para ver se entendeu:
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material
e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
O entendimento exposto na súmula já era adotado não apenas pelo STF como também pelo STJ.
Nesse sentido:
STF. Plenário. RE 602072 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009 (repercussão geral).
STJ. 6ª Turma. RHC 34.580/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 12/03/2013.
Problema: prazo prescricional.
O prazo prescricional penal inicia-se com a consumação do crime (art. 111, I, do CP).
O fato de o autor do fato ter aceitado a proposta de transação penal não altera o curso do prazo
prescricional (não interrompe nem suspende).
Em outras palavras, o prazo prescricional iniciou-se com a consumação do crime e continuou correndo
normalmente, mesmo o autor tendo aceitado a transação. Enquanto se aguarda que ele cumpra as
obrigações assumidas na transação, o prazo permanece fluindo regularmente. Mesmo que ele descumpra
as condições, o prazo está tramitando.
Somente se o MP oferecer a denúncia e o juiz recebê-la é que o prazo de prescrição se interrompe na data
do recebimento (art. 117, I, do CP).
Assim, o que se quer demostrar é que, se o autor do fato aceitar a transação, começar a descumprir o acordo e
o Estado-acusação e Estado-juiz demorarem a revogar a transação, oferecer a denúncia e proferir decisão
recebendo-a, muito provavelmente o crime estará prescrito. Isso porque em se tratando de infrações de menor
potencial ofensivo, o prazo máximo de prescrição será de 4 anos, período não muito longo.
Concursos
Súmula importantíssima para todos os concursos que exijam processo penal.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Os Correios gozam de imunidade tributária recíproca
Importante!!!
Embora a CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas (Administração
direta), autarquias e fundações, a jurisprudência estende o benefício também às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público.
Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista que desempenham serviços
públicos também desfrutam da referida imunidade.
Por outro lado, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade
econômica, não irá gozar do benefício porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico
da iniciativa privada (art. 173, § 1º, II, da CF/88).
O exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca é a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Isso porque os Correios são entendidos como uma
empresa prestadora de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado e não como
exploradora de atividade econômica, embora também ofereçam serviços dessa natureza.
Se houver dúvida acerca de quais imóveis estariam afetados ao serviço público, cabe ao Fisco
produzir prova em contrário, haja vista militar em favor do contribuinte a presunção de
imunidade anteriormente conferida em benefício dele.
Assim, para que o Município possa cobrar IPTU sobre o imóvel ele deverá identificar e provar
que aquele imóvel específico não se destina às finalidades essenciais dos Correios.
STF. Plenário. RE 773992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2014 (repercussão geral) (Info 763).
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (OU INTERGOVERNAMENTAL)
Noções gerais
A CF/88, em seu art. 150, VI, “a”, prevê a chamada imunidade tributária recíproca. Isso significa que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a
renda ou os serviços, uns dos outros. Vejamos a redação do dispositivo constitucional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Essa imunidade funciona como um instrumento de preservação e calibração do pacto federativo,
impedindo que os impostos sejam utilizados como instrumento de pressão indireta de um ente sobre
outro (Min. Joaquim Barbosa). Ex: se os Municípios tomassem decisões administrativas que
desagradassem o Governo Estadual, este poderia, em tese, aumentar os impostos que incidiriam sobre o
Poder Público municipal.
Sabbag menciona que essa imunidade tem como fundamento, ainda, o postulado da isonomia dos entes
constitucionais. Ora, pelo fato de todos os entes estarem em pé de igualdade, não havendo hierarquia,
nenhum deles pode estar sujeito ao poder de tributar do outro (Manual de Direito Tributário.5ª ed., São
Paulo: Saraiva, p. 254).
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A imunidade tributária recíproca possui status de cláusula pétrea porque ela é um instrumento de
proteção da forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CF/88).
Autarquias e fundações
As autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público também gozam da imunidade tributária recíproca,
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes. Isso está previsto expressamente no § 2º do art. 150 da CF/88:
§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
Empresas públicas e sociedades de economia mista
Embora a interpretação literal da CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas
(Administração direta), autarquias e fundações, a jurisprudência do STF estende o benefício também às
empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público.
Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista que desempenham serviços públicos
também desfrutam da referida imunidade.
Por outro lado, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade econômica, não
irá gozar do benefício porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico da iniciativa privada (art.
173, § 1º, II, da CF/88).
O exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca é a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT. Isso porque os Correios são entendidos como uma empresa prestadora de
serviço público obrigatório e exclusivo do Estado e não como exploradora de atividade econômica, embora
também ofereça serviços dessa natureza.
Concessionária de serviço público
As empresas concessionárias de serviço público não gozam de imunidade tributária recíproca,
considerando que são empresas privadas que desempenham tais atividades em busca do lucro.
IPTU
IPTU significa imposto sobre propriedade territorial urbana de bens imóveis, sendo tributo de
competência dos Municípios.
Imagine que o Município cobrou IPTU dos Correios relativo a um imóvel pertence à empresa. Os Correios
invocaram sua imunidade tributária. O Município respondeu dizendo que a imunidade não poderia ser
aplicada em relação àquele imóvel porque ele não estaria relacionado com as finalidades essenciais da
empresa.
Diante disso, a pergunta que surge é a seguinte:
Para que a entidade goze de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”), ela terá que provar que o
seu imóvel está relacionado com as suas finalidades essenciais ou existe uma presunção nesse sentido?
Existe uma presunção nesse sentido. Assim, o ônus de provar que o imóvel não está afetado a destinação
compatível com os objetivos e finalidades institucionais de entidade autárquica recai sobre o ente tributante.
Em palavras mais simples, se o Município quer tributar o imóvel pertencente à autarquia, fundação,
empresa pública ou sociedade de economia mista, ele é quem deverá provar que o referido bem não
merece gozar da imunidade.
Há uma presunção de que o imóvel da entidade está vinculado às suas finalidades essenciais (STJ. 1ª
Turma. AgRg no AREsp 304.126-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/8/2013. Info 527).
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O STF, de certa forma concordou, com a tese já abraçada pelo STJ e assim decidiu:
A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alcança o
IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade, bem assim os por ela utilizados.
Se houver dúvida acerca de quais imóveis estariam afetados ao serviço público, cabe à administração
fazendária (Fisco) produzir prova em contrário, haja vista militar em favor do contribuinte a presunção de
imunidade anteriormente conferida em benefício dele.
Assim, para que o Município possa cobrar IPTU sobre o imóvel, ele deverá identificar e provar que aquele
imóvel específico não se destina às finalidades essenciais dos Correios. Ex: o Ministro Relator Dias Toffoli
citou que a imunidade alcança os imóveis próprios da ECT, não abrangendo os imóveis pertencentes às
empresas que são franquias dos Correios ou que são meros prestadores de serviços para a entidade.
(STF. Plenário. RE 773992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2014)
Isenção X imunidade
Nesse julgado, o STF fez interessante distinção que será certamente explorada nas provas:
 Em caso de isenção, benesse tributária derivada de lei, cabe ao contribuinte demonstrar que tem
direito ao benefício, ou seja, que preenche os requisitos legais. O ônus de provar o enquadramento é
do contribuinte.
 Em caso de imunidade, benesse que decorre diretamente do texto constitucional, existe uma presunção de
que a entidade se enquadra no direito à imunidade. O ônus de provar o contrário é do Fisco.
Desse modo, se a imunidade já houvesse sido deferida, o Município somente poderia afastá-la provando
que o bem não mais estaria sendo utilizado para as finalidades essenciais da ECT. O oposto ocorre com a
isenção, que constitui mero benefício fiscal concedido pelo legislador ordinário, presunção que milita em
favor da Fazenda Pública.

ICMS
Princípio da não-cumulatividade e redução da base de cálculo equiparada a isenção parcial
(obs: julgado que somente será exigido nos concursos mais difíceis, que exijam Direito Tributário
de forma aprofundada)
A redução da base de cálculo de ICMS equivale à hipótese de isenção parcial, a acarretar a
anulação proporcional de crédito desse mesmo imposto, relativo às operações anteriores,
salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. Assim, reduzida a base de cálculo, temse impossibilitado o creditamento integral, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da
não-cumulatividade (art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/88).
Para o STF, a redução de base de cálculo deve ser considerada como se fosse uma “isenção
parcial”. Logo, também acarreta a anulação proporcional do crédito do ICMS relativo às
operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.
Assim, se foi reduzida a base de cálculo do ICMS, não será permitido que a empresa faça o
creditamento integral, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade
(CF, art. 155, § 2º, II, “b”).
Em outras palavras, se houver redução na base de cálculo em uma das operações da cadeia de
circulação de mercadorias, aplica-se a regra do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/88.
STF. Plenário. RE 635688/RS, Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2014 (repercussão geral) (Info 763).
STF. Plenário. RE 477323/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/10/2014 (Info 763).
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ICMS
Previsão
O ICMS é um imposto estadual previsto no art. 155, II, da CF e na LC 87/96:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
Características
Principais características do imposto:
 Plurifásico: incide sobre o valor agregado, obedecendo-se ao princípio da não-cumulatividade;
 Real: as condições da pessoa são irrelevantes;
 Proporcional: não é progressivo;
 Fiscal: tem como função principal a arrecadação.
Fatos geradores
Eduardo Sabbag afirma que, resumidamente, o ICMS pode ter os seguintes fatos geradores (Manual de
Direito Tributário. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1061):
 Circulação de mercadorias;
 Prestação de serviços de transporte intermunicipal;
 Prestação de serviços de transporte interestadual;
 Prestação de serviços de comunicação.
Regra da não cumulatividade
O art. 155, § 2º, I, da CF/88 determina que o ICMS “será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”.
Ricardo Alexandre explica a regra da não cumulatividade:
“A cada aquisição tributada de mercadoria, o adquirente registra como crédito o valor incidente na
operação. Tal valor é um “direito” do contribuinte (“ICMS a recuperar”), que pode ser abatido do
montante incidente nas operações subsequentes.
A cada alienação tributada de produto, o alienante registra como débito o valor incidente na operação. Tal
valor é uma obrigação do contribuinte, consistente no dever de recolher o valor devido aos cofres públicos
estaduais (ou distritais) ou compensá-los com os créditos obtidos nas operações anteriores (trata-se do
“ICMS a recolher”).
Periodicamente, faz-se uma comparação entre os débitos e créditos. Caso os débitos sejam superiores aos
créditos, o contribuinte deve recolher a diferença aos cofres públicos. Caso os créditos sejam maiores, a
diferença pode ser compensada posteriormente ou mesmo, cumpridos determinados requisitos, ser
objeto de ressarcimento.” (Direito Tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 580).

Exemplo concreto de Eduardo de Castro (Tributos em espécie, p. 586):
Uma indústria vende determinada roupa para a distribuidora que, por sua vez, revende para a loja, que irá
comercializá-la para o consumidor final. Imaginemos que a alíquota do ICMS é de 17%. Veja como fica essa
compensação dos créditos e débitos:
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Dados
Preço vendido
Alíquota aplicada
Débito registrado
Crédito registrado
ICMS recolhido

Indústria
R$ 80,00
17%
R$ 13,60
R$ 0,00
R$ 13,60

Distribuidora
R$ 90,00
17%
R$ 15,30
R$ 13,60
R$ 1,70

Loja
R$ 100,00
17%
R$ 17,00
R$ 15,30
R$ 1,80

Consumidor

Total recebido pelo Fisco: R$ 17,00
Assim, no exemplo, a indústria irá pagar R$ 13,60, a distribuidora R$ 1,70 e a loja R$ 1,80 de ICMS. Se não
houvesse essa regra de não-cumulatividade, a distribuidora iria pagar R$ 15,30 e a loja R$ 17,00. O Fisco
receberia muito mais, no entanto, isso desestimularia a circulação de mercadorias e, consequentemente, a
economia do país.
Isenção ou não-incidência
A CF/88 prevê uma exceção ao princípio da não-cumulatividade.
Se na cadeia de circulação de mercadorias houver uma situação de isenção ou não incidência ocorrerá a
anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Assim, a operação isenta (ou na qual não há
incidência de imposto) irá gerar a interrupção dessa cadeia de aproveitamento dos créditos do ICMS. Isso
está previsto no art. 155, § 2º, II, “a” e “b”, da CF/88:
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações
seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
Vamos utilizar o mesmo exemplo de Eduardo de Castro, mas agora iremos supor que a distribuidora é
isenta de ICMS. Veja como ficará:
Dados
Preço vendido
Alíquota aplicada
Débito registrado
Crédito registrado

Indústria
R$ 80,00
17%
R$ 13,60
R$ 0,00

Distribuidora
R$ 90,00
ISENTA
R$ 00,00
R$ 00,00

ICMS recolhido

R$ 13,60

R$ 00,00

Loja
R$ 100,00
17%
R$ 17,00
R$ 00,00
(art. 150, § 2º, II, “a”)
R$ 17,00

Consumidor

Total recebido pelo Fisco: R$ 30,60
Repare que situação interessante: se, na cadeia de circulação de mercadoria, um dos atores for isento do
ICMS, o Fisco irá receber um valor de imposto maior do que na cadeia em que todos pagam.
A LC 87/96 prevê duas operações que, quando isentas, não acarretarão a anulação do crédito relativo às
operações anteriores:
a) operações com produtos agropecuários;
b) operações expressamente ressalvadas pela legislação estadual.
Redução da base de cálculo do ICMS
Para o STF, a redução de base de cálculo deve ser considerada como se fosse uma “isenção parcial”. Logo,
também acarreta a anulação proporcional do crédito do ICMS relativo às operações anteriores, salvo
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disposição em lei estadual em sentido contrário.
Assim, se foi reduzida a base de cálculo do ICMS, não será permitido que a empresa faça o creditamento
integral, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, II, “b”).
Em outras palavras, se houver redução na base de cálculo em uma das operações da cadeia de circulação
de mercadorias, aplica-se a regra do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/88.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) (Juiz Federal TRF5 2011 CESPE) Caso se edite lei estadual proibindo as empresas de telecomunicações
de cobrarem taxas para a instalação de segundo ponto de acesso à Internet, tal lei deverá ser
considerada inconstitucional, visto que invadirá a competência privativa da União para legislar sobre
telecomunicações. ( )
2) (Juiz TJSE 2008 CESPE) A sanção de lei pelo governador supre eventual vício de iniciativa do projeto. ( )
3) (Juiz TJTO 2007 CESPE) A sanção presidencial ao projeto de lei de iniciativa parlamentar sobre matéria
que demanda iniciativa privativa do presidente da República supre a inconstitucionalidade formal inicial
desse projeto. ( )
4) (Promotor MPAC 2014 CESPE) A sanção presidencial tem o condão de sanar vício de
inconstitucionalidade formal relativo à competência para iniciar o processo legislativo. ( )
5) (Juiz Federal TRF1 2013 CESPE) Sanção presidencial a projeto em que se observa desrespeito à
competência privativa do presidente sana o vício formal. ( )
6) (Juiz Federal TRF4 2014 banca própria) A imunidade intergovernamental recíproca é extensiva às
autarquias e fundações públicas, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, apenas
quando vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. ( )
7) (Juiz Federal TRF2 2014 banca própria) Por força da imunidade constitucional recíproca, não podem
ocorrer imposições tributárias à concessionária de serviço público federal. ( )
8) (Promotor MPPE 2014 FCC) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal que
presta serviços postais, está abrangida pela imunidade recíproca, exceto no que se refere às atividades
exercidas em concorrência com a iniciativa privada. ( )
9) (Juiz Federal TRF4 2014 banca própria) A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de
economia mista corresponde à própria atuação do Estado, razão pela qual a elas se estende a
imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, desde que a
empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro e o capital social seja majoritariamente
estatal. ( )
10) (Analista SERPRO 2013 CESPE – adaptada) Conforme o entendimento do STF, caso um deputado federal
participe de um programa televisivo e ali teça severas críticas contra determinada política de governo,
ainda que haja vinculação desse procedimento ao desempenho do mandato, não poderá ocorrer a
responsabilização civil ou penal do parlamentar, ainda que suas palavras e opiniões tenham sido
proferidas fora do âmbito do Congresso Nacional. ( )
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JULGADOS NÃO COMENTADOS
Redução de proventos: devolução de parcelas e contraditório
Em conclusão de julgamento, o Plenário denegou ordem em mandado de segurança coletivo impetrado
pela Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal - ADPF e outra, no qual se questionava ato do
TCU, que suspendera o pagamento da Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF —
recebida cumulativamente com parcela relativa a décimos e quintos — a aposentados e pensionistas
filiados àquela entidade e determinara a devolução do montante recebido a esse título nos últimos cinco
anos — v. Informativo 575. O Colegiado consignou não se exigir, quanto à tramitação do processo de
aposentadoria, a bilateralidade, o contraditório e a audição do servidor envolvido (Enunciado 3 da Súmula
Vinculante: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e
pensão”). Enfatizou, ademais, que o conflito retratado na espécie não envolveria incorporação, mas sim
ausência do direito à cumulatividade, o que tornaria irrelevante a incorporação anteriormente versada no
art. 193 da Lei 8.112/1990. No tocante à devolução das parcelas recebidas, assinalou que a Administração
Pública seria regida pelo princípio da legalidade estrita e que somente poderiam ser satisfeitos valores
quando previstos em lei.
MS 25561/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 15.10.2014.
Lei de Diretrizes Orçamentárias e caráter vinculante
Em conclusão de julgamento, o Plenário declarou o prejuízo de pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra os artigos 3º, XIII e XVII; 12, §§ 1º ao 4º; 15, “caput”; e 22, “caput” e
parágrafo único, da Lei 2.507/2011, do Estado de Rondônia, objetos de emenda ao projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO estadual — v. Informativo 657. Assentou-se que a LDO referir-se-ia ao ano
de 2012, cujo exercício já teria se exaurido.
ADI 4663 Referendo-MC/RO, rel. Min. Luiz Fux, 15.10.2014.
PSV: art. 1º do Decreto-lei 491/1969 e ADCT
O Tribunal rejeitou proposta de edição de enunciado de súmula vinculante com o seguinte teor: “O
incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, caso já não tenha sido
extinto por norma infraconstitucional, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no
§ 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo
em vista sua natureza setorial”. O Ministro Teori Zavascki, ao votar pela rejeição da proposta, no que foi
acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, afirmou não estar presente, na espécie, o
requisito constitucional relativo à atualidade da controvérsia (CF, art. 103-A, § 1º: “A súmula terá por
objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”). Mencionou, também,
que a matéria seria residual. O Plenário deliberou, em razão disso, rejeitar a proposta, porquanto não seria
possível alcançar o quórum necessário à sua aprovação — 2/3 dos seus membros —, tendo em conta a
declaração de suspeição do Ministro Roberto Barroso e a existência de cargo vago.
PSV 47/DF, 16.10.2014.
PAD no âmbito do CNJ: sindicados de tribunais diversos e princípio do juiz natural
Por reputar observado o princípio do juiz natural, a 1ª Turma denegou ordem em mandado de segurança
impetrado em face do CNJ, com o objetivo de anular decisão administrativa que determinara a instauração
de processo administrativo disciplinar - PAD em desfavor do impetrante. Este alegava que a designação do
Ministro-Corregedor para a relatoria do processo teria violado os princípios do juiz natural e do devido
processo legal, uma vez que, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ,
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àquele conselheiro não deveriam ser distribuídos processos administrativos disciplinares. Sustentava que a
distribuição seria livre, dentre todos os conselheiros, inclusive ausentes ou licenciados por até 30 dias.
Defendia que, no tocante ao processamento de procedimentos disciplinares, a competência do Corregedor
Nacional de Justiça estaria adstrita à realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando houvesse
fatos graves ou relevantes que as justificassem. A Turma afirmou que o caso diria respeito a suposto
envolvimento de quatro magistrados integrantes de tribunais diversos, inclusive de tribunal superior.
Anotou que o ato impugnado registrara omissão do RICNJ quanto à instauração de processo disciplinar
decorrente de sindicância com multiplicidade de sindicados de tribunais diversos, e que o CNJ concluíra,
com fulcro no art. 120 do aludido diploma (“Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário”), designar o
Corregedor Nacional de Justiça como relator. A Turma, ademais, reputou viger, à época da decisão
adversada, o art. 44 da Resolução CNJ 2/2005 (“Não serão objeto de distribuição os feitos de natureza
disciplinar cuja tramitação, após protocolizada a respectiva peça na Secretaria, se inicia na Corregedoria do
Conselho”), bem assim normas do RICNJ a preverem a competência do Plenário para receber e conhecer
das reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário e para julgar os processos disciplinares
regularmente instaurados.
MS 27021/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 14.10.2014.

OUTRAS INFORMAÇÕES

REPERCUSSÃO GERAL
DJe de 13 a 17 de outubro de 2014
REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 821.296-PE
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o
acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de
exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.

Decisões Publicadas: 1

CLIPPING

DO

D JE

13 a 17 de outubro de 2014
ADI N. 4.543-DF
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ART. 5º DA LEI N. 12.034/2009: IMPRESSÃO DE VOTO. SIGILO DO VOTO: DIREITO
FUNDAMENTAL DO CIDADÃO. VULNERAÇÃO POSSÍVEL DA URNA COM O SISTEMA DE IMPRESSÃO DO VOTO:
INCONSISTÊNCIAS PROVOCADAS NO SISTEMA E NAS GARANTIAS DOS CIDADÃOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A exigência legal do voto impresso no processo de votação, contendo número de identificação associado à assinatura digital do eleitor, vulnera o
segredo do voto, garantia constitucional expressa.
2. A garantia da inviolabilidade do voto impõe a necessidade de se assegurar ser impessoal o voto para garantia da liberdade de manifestação,
evitando-se coação sobre o eleitor.
3. A manutenção da urna em aberto põe em risco a segurança do sistema, possibilitando fraudes, o que não se harmoniza com as normas
constitucionais de garantia do eleitor.
4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 12.034/2009.
*noticiado no Informativo 727
RE N. 572.020-DF
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. LUIZ FUX
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. HABILITAÇÃO DE APARELHOS CELULARES. A LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES (ART. 60, § 1º, DA LEI Nº 9.472/97) NÃO PREVÊ O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL
COMO ATIVIDADE-FIM, MAS ATIVIDADE-MEIO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. A ATIVIDADE EM QUESTÃO NÃO SE
INCLUI NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTANTE DO ART. 2º, III, DA LC 87/1996, POR
CORRESPONDER A PROCEDIMENTO TIPICAMENTE PROTOCOLAR, CUJA FINALIDADE REFERE-SE A ASPECTO
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PREPARATÓRIO. OS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS, TAIS COMO HABILITAÇÃO, INSTALAÇÃO, DISPONIBILIDADE,
ASSINATURA, CADASTRO DE USUÁRIO E EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, QUE CONFIGURAM ATIVIDADE-MEIO OU
SERVIÇOS SUPLEMENTARES, NÃO SOFREM A INCIDÊNCIA DO ICMS, POSTO SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS DE SORTE A
ASSEGURAR AO USUÁRIO A POSSIBILIDADE DO USO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFIGURANDO AQUELES TÃO
SOMENTE ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DESTES, NÃO INCIDINDO ICMS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º,
150, I, E 155, II, DA CF/88. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Os serviços preparatórios aos serviços de comunicação, tais como: habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e
equipamento, entre outros serviços, configuram atividades-meio ou serviços suplementares. O serviço de comunicação propriamente dito, consoante
previsto no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é aquele em que um terceiro, mediante
prestação negocial-onerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (REsp. 402047/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 09/12/2003).
2. A interpretação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de que o ICMS somente pode
incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre a atividade-fim,
que é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-meio ou intermediária como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio ICMS
nº 69/98. Tais serviços configuram, apenas, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação, et por cause, estão fora da incidência
tributária do ICMS.
3. A Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de serviços de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem muito menos ao intérprete e
ao aplicador, estender a incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam. Não tipificando o fato gerador do ICMS-Comunicação,
está, pois, fora de seu campo de incidência. Consectariamente, inexiste violação aos artigos 2º, 150, I, e 155, II, da CF/88.
4. O Direito Tributário consagra o princípio da tipicidade, de maneira que, sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o fato
gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º, do CTN.
5. In casu, apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança do ICMS sobre o procedimento de habilitação de telefonia móvel celular, a
atividade de habilitação não se inclui na descrição de serviço de telecomunicação constante do art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, por
corresponder a procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço, serviços
meramente acessórios ou preparatórios à comunicação propriamente dita, meios de viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação.
6. O ato de habilitação de aparelho móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de
modo a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações. O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o
serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como atividade meramente
intermediária.
7. Ex positis, nego provimento ao recurso extraordinário.
*noticiado no Informativo 734
Inq N. 3.644-AC
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
EMENTA: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO
FEDERAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 55 DA LEI N. 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. CRIME
DO ART. 2º DA LEI N. 8.176/91. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 395 DO MESMO CÓDIGO.
DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.
1. Transcorrido o prazo prescricional estabelecido pelos arts. 109, inc. V, e 115 do Código Penal, sem ocorrência de marco interruptivo, impõe-se a
declaração de extinção da punibilidade, rejeitando-se a denúncia quanto ao crime ambiental.
2. Existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de usurpação de bem pertencente à União imputado ao Denunciado.
3. Quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 8.176/91, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza a conduta
do Denunciado no contexto fático da fase pré-processual, expõe de forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à demonstração de existência,
em tese, do crime de usurpação de bem público pertencente à União.
4. Para a aptidão da denúncia por crimes praticados por intermédio de sociedades empresárias, basta a indicação de ser a pessoa física e sócia responsável
pela condução da empresa, fato não infirmado, de plano, pelo ato constitutivo da pessoa jurídica. Precedentes.
5. O princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a
prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal.
6. Ausência de qualquer das previsões do art. 395 do Código de Processo Penal.
7. Denúncia parcialmente recebida.
*noticiado no Informativo 758
AG. REG. NA ACO N. 2.373-DF
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I,
“R”, DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmada inclusive por decisão unânime do Plenário, é no sentido de que as “ações” a que se refere
o art. 102, I, “r”, da Constituição, são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas
corpus (AO 1706 AgR/DF, Min. Celso de Mello, Dje de 18.02.2014). As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ ou do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas
normas comuns de direito processual, com as restrições e limitações previstas nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92 e art. 1º da Lei 9.494/97.
2. Agravo regimental improvido.
*noticiado no Informativo 755
RMS N. 29.087-DF
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. O MARCO REFERENCIAL DA OCUPAÇÃO É A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. 1. A
configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, nos termos do art. 231, § 1º, da Constituição Federal, já foi pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, com a edição da Súmula 650, que dispõe: os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos
extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. 2. A data da promulgação da Constituição Federal (5.10.1988) é referencial
insubstituível do marco temporal para verificação da existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal ocupação fundiária pelos
índios (RE 219.983, DJ 17.9.1999; Pet. 3.388, DJe 24.9.2009). 3. Processo demarcatório de terras indígenas deve observar as salvaguardas
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institucionais definidas pelo Supremo Tribunal Federal na Pet 3.388 (Raposa Serra do Sol). 4. No caso, laudo da FUNAI indica que, há mais de
setenta anos, não existe comunidade indígena e, portanto, posse indígena na área contestada. Na hipótese de a União entender ser conveniente a
desapropriação das terras em questão, deverá seguir procedimento específico, com o pagamento de justa e prévia indenização ao seu legítimo
proprietário. 5. Recurso ordinário provido para conceder a segurança.
*noticiado no Informativo 759
MS N. 31.361-MT
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO. O Conselho Nacional de Justiça atua no campo administrativo, devendo ter presente a
independência versada no artigo 935 do Código Civil.
PROMOÇÃO – MAGISTRADO – ANTIGUIDADE – QUÓRUM – APURAÇÃO. O quórum de dois terços de membros efetivos do Tribunal ou de
seu órgão especial, para o fim de rejeição de juiz relativamente à promoção por antiguidade, há de ser computado consideradas as cadeiras
preenchidas e aqueles em condições legais de votar, observadas ausências eventuais.
*noticiado no Informativo 756
ADI N. 1.835-SC
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º, parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 164/98 do Estado de Santa
Catarina. Extensão aos servidores inativos e extrajudiciais de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado.
Emenda aditiva parlamentar a projeto de iniciativa do Poder Judiciário local. Vício de iniciativa. Artigo 96, II, b, da Constituição Federal.
Paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos. Alteração e posterior revogação do parâmetro de controle. Não
prejudicialidade. Parcial procedência.
1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se impugna dispositivo de lei complementar estadual - oriundo de emenda aditiva parlamentar a
projeto de iniciativa do Poder Judiciário local - que alargou a incidência de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado
de Santa Catarina, a fim de abarcar os servidores inativos e extrajudiciais.
2. Alteração e posterior revogação da regra da paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos operadas pelas Emendas Constitucionais nº
20/98 e nº 41/03. Não há de ser aplicado o entendimento anterior da Corte de que a mudança de paradigma de controle implica a impossibilidade de
se prosseguir na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.
3. Constitucionalidade da extensão do aumento remuneratório aos servidores inativos do TJSC. A legislação albergadora do dispositivo em análise,
editada no início de 1998, é anterior às reformas do regime público de previdência (Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03), quando então
entendia o Supremo Tribunal Federal que a cláusula da paridade era de aplicabilidade imediata. Segundo a jurisprudência então corrente, a extensão
do aumento remuneratório aos inativos era automática, pari passu à concessão aos servidores ativos. Inútil seria qualquer análise tendente a macular
essa parte do dispositivo - no sentido de se afirmar a ocorrência de vício formal por desrespeito à regra de iniciativa ou desbordamento da atividade
parlamentar - se a garantia da paridade de remuneração era direito dos servidores inativos, a teor do original art. 40, § 4º, da Constituição Federal.
4. Inconstitucionalidade da extensão do aumento aos serventuários extrajudiciais, por ofensa ao art. 96, II, b, da Constituição Federal. Os
serventuários extrajudiciais que, a teor do disposto no art. 32 do ADCT, são remunerados pelos cofres públicos, à conta do Poder Judiciário,
dependem de projeto de lei de iniciativa privativa do Judiciário.
5. O projeto original de reajuste remuneratório proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não compreendia a extensão do
benefício aos servidores extrajudiciais, tendo sido acrescido por emenda apresentada por parlamentar. A jurisprudência da Suprema Corte, em
algumas oportunidades, fixou parâmetros para o exercício do poder de emenda parlamentar relativamente a projeto de lei fruto de iniciativa reservada
do chefe do Poder Executivo ou de órgão detentor de autonomia financeira e orçamentária. São eles: (i) a necessidade de pertinência da emenda com
relação à matéria tratada na proposição legislativa e (ii) a máxima de que dela não resulte aumento de despesa pública. No caso, a extensão do
aumento remuneratório aos serventuários extrajudiciais implicou, necessariamente, aumento de despesa com pessoal que não era contemplado no
texto original do projeto do Judiciário, nem decorria de regra constitucional automaticamente aplicável.
6. Ação direta julgada parcialmente procedente.
*noticiado no Informativo 759
ADI N. 4.093-SP
RELATORA: MIN. ROSA WEBER
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI
ESTADUAL Nº 12.623/2007. DISCIPLINA DO COMÉRICIO DE ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA EM FARMÁCIAS E DROGARIAS.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A Lei Federal 5.991/73, ao dispor sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinou a
farmácias e drogarias a exclusividade na comercialização de tais produtos sem proibir, contudo, a oferta de artigos de conveniência.
A mera disciplina acerca dos produtos de conveniência que também podem ser comercializados em tais estabelecimentos não extrapola a competência
supletiva estadual.
O Plenário desta Corte já enfrentou a questão ao julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República
contra diversas leis estaduais - que também disciplinavam a comercialização de artigos de conveniência em farmácias e drogarias-, concluindo pela
constitucionalidade das normas impugnadas, seja pela natureza – comércio local-, seja pelo legítimo exercício da competência suplementar dos
legisladores estaduais no campo da defesa da saúde - a que se refere o art. 24, XII, da Constituição da República-, seja pela desproporcionalidade da
limitação ao exercício da livre iniciativa requerida.
Às agências reguladoras não compete legislar, e sim promover a normatização dos setores cuja regulação lhes foi legalmente incumbida. A norma
regulatória deve se compatibilizar com a ordem legal, integrar a espécie normativa primária, adaptando e especificando o seu conteúdo, e não
substituí-la ao inovar na criação de direitos e obrigações. Em espaço que se revela qualitativamente diferente daquele em que exercida a competência
legiferante, a competência regulatória é, no entanto, conformada pela ordem constitucional e legal vigente.
As normas da ANVISA que extrapolem sua competência normativa – como é o caso da proibição de comércio de artigos de conveniência em
farmácias e drogarias - não se revelam aptas a obstar a atividade legiferante dos entes federados.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
*noticiado no Informativo 760
HC N. 122.592-PR
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS E CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PENDENTE DE
JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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I – No caso sob exame, a Quinta Turma do STJ, ao rejeitar os terceiros embargos de declaração opostos pela defesa do ora paciente contra a decisão que
negou provimento ao recurso especial, determinou a baixa imediata dos autos para o cumprimento da reprimenda imposta e a certificação do trânsito em
julgado do decreto condenatório.
II – Ocorre que o recurso extraordinário admitido pelo TRF da 4ª Região não foi encaminhado para apreciação desta Corte, de modo que não há falar em
trânsito em julgado da sentença condenatória, haja vista que ainda pende de julgamento recurso interposto pela defesa.
III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem concedida para anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos terceiros embargos de declaração opostos
contra a decisão que negou provimento ao Resp 1.115.275/PR, no ponto em que determinou a baixa dos autos para a imediata execução da sentença
condenatória prolatada na Ação Penal 2003.70.00.039531-9/PR – em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR –, independente da publicação do acórdão
ou de eventual recurso.
V – Ordem concedida de ofício para anular a decisão proferida pelo Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que julgou prejudicado o RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 2003.70.00.039531-9/PR, admitido pelo TRF da 4ª Região, haja vista a manifesta usurpação da competência desta Corte.
*noticiado no Informativo 754

Acórdãos Publicados: 487

TRANSCRIÇÕES
Com a finalidade de proporcionar aos leitores do INFORMATIVO STF uma compreensão mais
aprofundada do pensamento do Tribunal, divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham
despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica.
HC: manutenção no indulto dos efeitos secundários da condenação e ordem de realização do interrogatório (Transcrições)
HC 121.907/AM*
RELATOR: Ministro Dias Toffoli
VOTO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de **, apontando como autoridade coatora o Superior
Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação nº 107-02.2001.7.12.0012/AM.
O paciente foi condenado pela Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (documento 1, fls. 12/14 e 18/42).
Inconformado, interpôs apelação, à qual o Superior Tribunal Militar negou provimento, em acórdão assim ementado:
“APELAÇÃO. PECULATO-FURTO (CPM, art. 303, § 2º). HIPÓTESE EM QUE MILITAR DE SERVIÇO DE GUARDA SUBTRAI
ARMAMENTO E MUNIÇÃO. PRELIMINAR DA PGJM DE PRECLUSÃO E DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
RECURSAIS. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DEFESA. NOVO INTERROGATÓRIO, APLICANDO-SE NORMAS DO CPP
E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Hipótese em que o Réu, livre e conscientemente, usando da facilidade que lhe conferia a qualidade de militar, subtraiu dois fuzis, com
seus carregadores municiados, que estavam acautelados para a Guarnição de Serviço de Guarda ao Aquartelamento, sob administração do
Exército Brasileiro.
Não constitui excesso abusivo a concessão de novo prazo à DPU para a apresentação das Razões de Apelação, cujo objetivo maior é
assegurar a ampla defesa e a dialeticidade, segundo a qual o Recorrente deve demonstrar o desacerto da Decisão Recorrida, apresentando de
forma clara os aspectos legais e fáticos com os quais não concorda, de modo a evitar que o Recurso seja analisado tão somente com base em
uma impugnação genérica. Da mesma forma, não ofende os Princípios da Paridade de Armas e do Devido Processo Legal, quando é
assegurada ao MPM vista dos autos e oportunidade para contrarrazoar (sic). Ademais, a apresentação intempestiva das Razões Recursais
constitui mera irregularidade, em conformidade com o entendimento da Excelsa Corte. Preliminar rejeitada. Unânime.
É incabível a arguição, sustentada pela Defesa, de aplicação das normas do Código de Processo Penal em prejuízo das do Código de
Processo Penal Militar, particularmente com novo interrogatório do Acusado. O CPPM, em seu art. 3º, só admite a incidência de outros
meios de suprimento em caso de omissão da Legislação Adjetiva Castrense, o que não se verifica na hipótese versada nos presentes autos.
Preliminar rejeitada. Unânime.
A inquirição de testemunhas de defesa por Carta Precatória com a presença de defensor dativo, estando ausente o Acusado, não gera
nulidade, mormente quando não se verifica prejuízo para a Defesa. É o caso de aplicação do Princípio pas de nullité sans grief, segundo o
qual não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, o art. 499 do CPPM dispõe que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade
não restar evidenciado efetivo prejuízo para as Partes. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
A jurisprudência dominante é no sentido de que a retratação em Juízo não elide a confissão realizada na fase inquisitorial, na qual o
indiciado descreve com riqueza de detalhes o modus operandi da prática delituosa e quando as provas carreadas aos autos se mostram
harmoniosas e aptas à comprovação da autoria e materialidade, evidenciando que ele praticou de forma livre e consciente a conduta descrita
na Exordial Acusatória, não tendo sido verificada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
O tipo penal do delito de Peculato-furto exige que a qualidade de militar ou de funcionário propicie algum tipo de vínculo consistente
com a coisa furtada, seja em termos de acesso privilegiado, seja em função da abertura de uma oportunidade especial para efetivar a
subtração, hipótese que, de fato, ficou caracterizada nos autos.
NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO MAJORITÁRIA” (doc. “ato coator”, fls. 1/36)
Essa é a razão por que se insurge a impetrante.
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Insiste no reconhecimento da nulidade do processo, por força de: i) não realização do interrogatório do paciente ao final da instrução, nos
termos do art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, que também se aplica ao procedimento especial da Justiça
Militar; e ii) não apresentação do paciente, embora preso, à audiência de inquirição das testemunhas de defesa no juízo deprecado.
Em princípio, haveria óbice processual ao conhecimento do writ.
Conforme informações complementares encaminhadas, em 22/7/14, pelo juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, em 8/1/14,
foi julgada extinta a punibilidade do paciente, por indulto, com fundamento no art. 123, inciso II, do Código Penal Militar, c/c o art. 1º, inciso I, do
Decreto nº 8.172/13.
Nos termos da Súmula nº 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.
O caso concreto, todavia, ostenta peculiaridades que autorizam imunizá-lo do entendimento sumular.
O indulto somente atinge os efeitos principais da condenação, remanescendo íntegros todos os seus efeitos secundários penais e extrapenais,
como a reincidência e a obrigação de reparar o dano (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1
p. 592).
A subsistência desse efeito secundário penal gera sério gravame ao status libertatis do paciente, uma vez que o benefício não lhe restitui a
condição de primário.
Nesse particular, a própria Defensoria Pública, ora impetrante, declarou ter ciência da extinção da punibilidade do paciente e, “diante da
natureza dos efeitos do indulto”, manifestou interesse no prosseguimento do feito.
A subsistência dos efeitos secundários da condenação é relevante, mas não o fator determinante para o conhecimento da impetração.
Eis o principal motivo para tanto: uma das teses suscitadas na impetração é a de nulidade do processo, diante da não realização do
interrogatório do paciente ao final da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08.
O Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou essa preliminar por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo paciente,
aduzindo que a jurisprudência daquela Corte é pacífica no sentido de que, por conta do princípio da especialidade, as citadas alterações não se aplicam
ao Código de Processo Penal Militar, cujo “art. 3º só admite a incidência de outros meios de suprimento em caso de omissão da Legislação Adjetiva
Castrense, o que não se verifica na hipótese versada nos autos” (doc. 3 – ato coator –, fls. 13/14).
De acordo com os precedentes que conduziram à edição da Súmula nº 695 desta Suprema Corte, insubsistentes, pela extinção da pena, a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, desaparece o substrato fático que amparava o recurso a essa garantia constitucional, de modo que o
reconhecimento de eventual ilegalidade ou abuso de poder do ato coator deve ser buscado em sede de revisão criminal (RHC nº 79.037/DF, Segunda
Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/5/99; HC nº 69.854/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21/6/96, e
HC nº 63.283/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de 19/12/85).
Uma vez que competiria ao próprio Superior Tribunal Militar a revisão de seu julgado (art. 6º, I, e, da Lei nº 8.457/92) e tendo ele já se
manifestado, por unanimidade, de forma contrária à tese esposada pela impetrante, não haveria utilidade alguma em relegar a rediscussão da matéria,
subtraindo-a, desde logo, da apreciação do Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal).
Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho anota que as normas constitucionais e legais garantidoras da abertura da via judiciária devem
assegurar proteção jurisdicional eficaz e adequada (Direito Constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 453-454).
Em lição inteiramente aplicável ao caso concreto, prossegue o ilustre constitucionalista português:
“Se a determinação dos caminhos judiciais for de tal modo confusa (exemplo: através de reenvios sucessivos de competência) que o
particular se sinta tão desprotegido como se não houvesse via judiciária nenhuma, haverá violação do princípio do Estado de direito e do
direito fundamental de acesso ao direito e à via judiciária” (op. cit., p. 454).
Em suma, desborda da razoabilidade e viola o princípio da proteção jurisdicional adequada reenviar a discussão da tese de nulidade
do processo para a revisão criminal quando, de antemão, já se tem certeza de que seu resultado será desfavorável ao paciente.
Com essas considerações, conheço da impetração e passo a analisar seu mérito.
I) NULIDADE DECORRENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS DE DEFESA.
O paciente foi processado perante a 12ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em Manaus, e permaneceu preso e recolhido à 12ª Companhia
de Polícia do Exército, no mesmo município (documento comprobatório 2, fl. 7).
Como o paciente arrolou testemunhas de defesa residentes em São Gabriel da Cachoeira, o juízo de primeiro grau determinou que as partes
apresentassem quesitos (documento comprobatório 2, fl. 137).
Em atenção a esse despacho, a Defensoria Pública apresentou os seus quesitos, e assim delimitou o objeto da inquirição:
“1. O que pode informar sobre os fatos descritos na denuncia;
2. O que pode informar acerca dos fatos e circunstâncias constantes do depoimento prestado pelo acusado em sede judicial;
3. Como classifica o comportamento do acusado no âmbito militar e social; e,
4. Se pode prestar mais algum esclarecimento” (documento comprobatório 2, fl. 188).
Limitou-se ainda, na mesma petição, a requerer a intimação do “representante da defensoria pública da localidade da oitiva para acompanhar o
ato”, sem postular que fosse determinada a apresentação do paciente à audiência que se realizaria no juízo deprecado (documento
comprobatório 2, fl. 188).
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que inexiste nulidade pela ausência, em oitiva de
testemunha por carta precatória, de réu preso que não tenha manifestado, expressamente, intenção de participar da audiência.
“AÇÃO PENAL. Prova. Oitiva de testemunha. Carta precatória. Réu preso. Requisição não solicitada. Ausência de nulidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Não é
nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição,
não requer o comparecimento” (RE nº 602.543/RS-RG-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/2/10).
Neste particular, o próprio Conselho Permanente de Justiça, antes do julgamento de mérito da ação penal, com propriedade, assim se
manifestou:
“Ressalte-se que a Defesa, por ocasião da apresentação dos quesitos, a par de outros pedidos, não requereu o comparecimento do réu
preso, que estava em Manaus. Certo que se o fizesse tempestivamente seria atendido, mas não o fez” (documento comprobatório 2, fl. 298).
E não é só.
Diversamente do que sustentam a impetrante e o Ministério Público Federal, o prejuízo, nesse ponto, não se presume.
Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC nº 120.661/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/14, a declaração de
nulidade do processo, diante da não apresentação de réu preso à audiência de inquirição de testemunha por carta precatória, não prescinde da
demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
No mesmo sentido, o HC nº 104.404/MT, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/10, cuja ementa é a seguinte:
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“Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada nulidade do processo por conter reconhecimento fotográfico realizado sem a presença
do paciente. Ausência de requisição de réu preso para audiência de inquirição de testemunhas. Nulidade relativa. Alegação extemporânea
e ausência de prejuízo. Alegação de inversão da ordem de colheita da prova oral. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de
instância. Ordem conhecida em parte e denegada.
I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode
servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em
juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes.
II - Tratando-se de réu preso, a falta de requisição para o comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas realizada em outra
comarca acarreta nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno e provado o prejuízo, o que não ocorreu nos autos.
Precedentes (grifo nosso).
III - Demais alegações não foram suscitadas nas instâncias antecedentes e sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal
implicaria inadmissível supressão de instância. Questões, ademais, que, por envolver reexame de matéria de fato, mostram-se insuscetíveis de
apreciação no caso concreto pela via do habeas corpus. Precedentes.
IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.”
Na espécie, a impetrante não demonstrou, nem ao menos indicou, o suposto prejuízo advindo da não apresentação do paciente à audiência, no
juízo deprecado, em que foram inquiridas as testemunhas de defesa **, ** e**.
Em verdade, prejuízo algum houve à defesa.
As testemunhas, de forma uníssona, nada souberam informar sobre: i) os fatos imputados ao réu; ii) a versão por ele apresentada ao ser
interrogado, e iii) seu comportamento no âmbito militar (documento comprobatório 2, fls. 198/203).
Limitaram-se, ainda, a acrescentar que conheciam o paciente desde criança e que ele aparentava ser uma pessoa normal.
Não se olvida que a ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, e que um dos aspectos desta última é o direito de presença, que
se traduz na imediação, no contato direto do acusado com o juiz e as provas, de modo a possibilitar que ele colabore com seu defensor na
apresentação de considerações defensivas (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; SCARANCE FERNANDES,
Antônio. As nulidades do processo penal. 12. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2011. p. 75).
Ocorre que, como exposto, as testemunhas de defesa nada de substancial trouxeram para a apuração da verdade processual, razão pela qual a
presença do paciente no juízo deprecado não teria o condão de influir nem de alterar o teor de seus depoimentos.
Descabe, portanto, o reconhecimento da pretendida nulidade.
II) NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE AO FINAL DA INSTRUÇÃO.
Sustenta a impetrante a nulidade do processo, uma vez que o paciente, interrogado ao início da instrução, não o foi ao seu final.
Nesse ponto, integral razão lhe assiste.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal,
prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/2008, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça
Militar, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E POSSE DE
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL.
PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER
REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a
missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda
que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil.
2. O Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal não é aplicável aos peritos oficiais, de
sorte que, na espécie, exsurge válido o laudo pericial assinado por um só perito da Polícia Federal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: HC 95595, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010. HC 72921, Relator(a): Min. CARLOS
VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/11/1995).
3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato
derradeiro da instrução penal, sendo certo que tal prática, benéfica à defesa, deve prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça
Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69, como corolário da máxima efetividade das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e
cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 528
AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07-06-2011).
4. In casu, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (5ª CJM) rejeitou, 27/02/2012, o requerimento da defesa quanto à
realização do interrogatório do paciente ao final da sessão de julgamento, negando aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, o que
contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o indeferimento do pleito defensivo e permitir o
interrogatório do paciente antes da sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito
ordinário castrense” (HC nº 115.530/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13).
No mesmo sentido, o Habeas Corpus nº 115.698/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13.
O prejuízo à defesa do paciente é evidente: a não realização de novo interrogatório, ao final da instrução, subtraiu-lhe a possibilidade de se
manifestar, pessoalmente, sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do
convencimento do julgador (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; SCARANCE FERNANDES, Antônio. As
nulidades do processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 75).
Imperiosa, portanto, a concessão da ordem.
Por fim, há que se ressalvar a proibição da reformatio in pejus.
O habeas corpus é um remédio constitucional, assim entendido como um dos
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“meios postos à disposição dos indivíduos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir,
ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. Recebem essa denominação em razão de seu caráter específico e
de sua função saneadora” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2014. p. 445).
Dada a sua condição de garantia fundamental (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal) e sua relevantíssima função - tutela da
liberdade de locomoção -, o recurso a essa ação constitucional jamais poderá reverter em prejuízo daquele a quem busca, exatamente,
favorecer.
A presente impetração foi manejada para reparar flagrante ilegalidade no processo em que o paciente foi condenado.
Nesse diapasão, a concessão do writ, para o fim de anular essa condenação, não pode agravar sua situação jurídica.
É mister conjugar a garantia constitucional do habeas corpus com outro princípio do processo penal: a vedação da reformatio in pejus.
O Código de Processo Penal, ao disciplinar, no art. 626, a revisão criminal, prevê que o tribunal, julgando-a procedente, poderá alterar a
classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, vedando-se, em qualquer hipótese, que seja agravada a pena imposta
pela decisão revista.
Essa mesma vedação se aplica quando somente o réu houver apelado da sentença condenatória (art. 617, CPP).
Mario Chiavario, ao tratar do “divieto di riforma in peggio”, (proibição de reforma em prejuízo), previsto no art. 597, inciso 3, do Código de
Processo Penal Italiano – que veda, quando somente o réu houver apelado, a aplicação de pena mais grave, qualitativa ou quantitativamente, bem
como a revogação de “benefícios” -, aduz, em lição pertinente à espécie, que, embora previsto no título da apelação,a jurisprudência italiana
considera essa regra a explicitação de um princípio geral, imanente a todo o sistema (Diritto processuale penale – profilo istituzionale. 5. ed.
Torino : Utet Giuridica, 2012. p. 641).
Ora, esse princípio, aplicável à apelação e à revisão criminal, também rege o habeas corpus.
A consequência mais óbvia de sua aplicação ao caso concreto é a proibição de ser agravada, em novo julgamento e na eventual hipótese de
condenação, a pena anteriormente imposta.
Ocorre que há, em acréscimo, uma singular e relevante característica: o paciente foi indultado.
Anulada, neste habeas corpus, sua condenação, não mais subsistiria, em princípio, o indulto que lhe foi concedido, de modo que, na hipótese
de vir a ser novamente condenado, poderia o paciente ser compelido a cumprir o restante da pena.
Ora, isso resultaria em grave aporia: estar-se-ia a conferir efeito negativo a uma impetração destinada, justamente, a proteger a liberdade de
locomoção.
Quid juris?
Uma vez que a pena imposta na condenação ora anulada não poderá ser agravada, devem-se, necessariamente, protrair os efeitos jurídicos do
indulto, como expressão do favor rei ou do favor libertatis.
Ainda que o paciente venha a ser novamente condenado, essa eventual condenação, por força da proibição da reformatio in pejus, também
será alcançada pelo indulto já concedido.
Em suma, a concessão deste writ assegurará ao paciente um novo julgamento: se absolvido, melhorará sua situação jurídica; se condenado, sua
condição de indultado permanecerá inalterada.
Com essas considerações, respeitada a vedação da reformatio in pejus, concedo a ordem de habeas corpus para anular o processo a partir da
decisão condenatória de primeiro grau, determinando que o paciente seja submetido a novo interrogatório.
É como voto.
*acórdão publicado no DJe de 28.10.2014.
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