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DIREITO CONSTITUCIONAL
EDUCAÇÃO
Constitucionalidade do art. 28, § 1º e do art. 30 da
Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
Importante!!!
São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as
escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com
deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas
mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação.
STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).
Estatuto da Pessoa com Deficiência
Recentemente foi aprovada a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O Estatuto tem por objetivo fazer com que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos e
liberdades fundamentais em condições de igualdade com as outras pessoas, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência
O art. 28, § 1º e o art. 30 do Estatuto determinam que as escolas privadas ofereçam atendimento
educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de
qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação.
Vejamos o que dizem esses dispositivos.
Art. 28
O art. 28, caput e § 1º determinam que o Poder Público e as instituições privadas de ensino são obrigadas
a oferecer às pessoas com deficiência:
a) sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades e aprendizado ao longo de toda a vida;
b) recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
c) projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício
de sua autonomia;
d) medidas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência;
e) planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de
organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de
recursos de tecnologia assistiva;
f) participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da
comunidade escolar;
g) medidas que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e
profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante
com deficiência;
h) práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e
oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
i) formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores
e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
j) oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
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k) acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e
condições com as demais pessoas;
l) inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
m) acesso, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema
escolar;
n) acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades,
etapas e níveis de ensino;
o) profissionais de apoio escolar;
p) articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
Vale ressaltar que as instituições privadas não poderão cobrar valores adicionais de qualquer natureza em
suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessas determinações (§ 1º do art. 28).
Art. 30
O art. 30 da Lei determina que, nos processos seletivos para cursos (ex: vestibular) oferecidos por
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica (públicas ou privadas), deverão ser
adotadas as seguintes medidas:
a) atendimento preferencial à pessoa com deficiência;
b) disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato
com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua
participação;
c) disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do
candidato com deficiência;
d) disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente
solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
e) dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização
de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da
necessidade;
f) adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua
portuguesa;
g) tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
ADI proposta pela CONFENEN
A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) ajuizou ação de
inconstitucionalidade contra o art. 28, § 1º e o art. 30 do Estatuto.
Como vimos acima, os dispositivos atacados preveem uma série de obrigações às instituições particulares
de ensino regular no atendimento de todo e qualquer portador de necessidade especial, mas veda a
cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações. Isso, na visão da entidade, fará com que as instituições de ensino
tenham inúmeros custos, que não poderão ser repassados ao consumidor.
Para a CONFENEN, é dever do Estado oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, conforme previsto no art. 208, III, da CF/88.
Segundo a autora, os dispositivos impugnados violam também o principio da razoabilidade. Isso porque a
Lei está exigindo das escolas particulares aquilo que o próprio Estado não consegue cumprir.
O STF concordou com os argumentos do autor? Os dispositivos impugnados são inconstitucionais?
NÃO.
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São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as escolas
privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem que
possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas
para cumprimento dessa obrigação.
STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).
Convenção de Nova York
A Lei nº 13.146/2015 tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência(Convenção de Nova York) e seu Protocolo Facultativo.
A Convenção foi assinada em 30/03/2007, aprovada no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 186, de
31/08/2008 (data em que entrou em vigor para o Brasil no plano jurídico externo) e promulgada pelo
Presidente da República pelo Decreto 6.949, de 25/08/2009 (data de início de sua vigência no plano interno).
Vale ressaltar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui status de emenda
constitucional em nosso país, considerando que se trata de convenção internacional sobre direitos
humanos que foi aprovada, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, conforme previsto no § 3º do art. 5º da CF/88.
O art. 24 da Convenção reconhece o direito à educação como isento de discriminação e determina que os
Estados signatários assegurem sistema educacional inclusivo em todos os níveis, de maneira que as
pessoas com deficiência não poderão ser excluídas do sistema educacional geral sob alegação de
deficiência.
Assim, à luz dessa Convenção e, por consequência, da própria Constituição (art. 5º, § 3º, da CF/88), o
ensino inclusivo em todos os níveis é imperativo que se põe mediante regra explícita.
Desse modo, o Brasil, ao editar a Lei nº 13.146/2015, incluindo os dispositivos impugnados, tão somente
atendeu a mandamentos constitucionais de proteção à pessoa com deficiência, além de cumprir
compromissos internacionais assumidos com o Decreto nº 6.949/2009.
Dever de oferecer ensino às pessoas com deficiência não é apenas do Estado
O Estado tem o dever de facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de
ensino e na vida em comunidade. No entanto, esse dever não é apenas do Poder Público, podendo ser
exigido também das instituições de ensino privadas.
É verdade que a educação pode ser prestada pela iniciativa privada. Isso não significa, contudo, que os
agentes econômicos que o prestam possam fazê-lo de forma ilimitada ou sem responsabilidade.
Para que as instituições privadas prestem serviços de educação, é necessária a sua autorização e avaliação
pelo Estado, bem como o cumprimento das normas gerais de educação nacional.
De igual modo, os estabelecimentos privados não podem eximir-se dos deveres impostos pela
Constituição Federal para os serviços educacionais do país, dentre eles o art. 208, III, da CF/88.
Ensino inclusivo atende aos objetivos constitucionais
À escola não é dado escolher, segregar, separar os alunos. Seu dever é o de ensinar, incluir, conviver.
A vivência cotidiana, o convívio com o diferente, são valores educacionais em si mesmos, e têm riqueza
própria, pois desenvolvem o acolhimento, a tolerância e a ética. Portanto, o ensino inclusivo milita em
favor da dialógica implementação dos objetivos esquadrinhados pela Constituição. É somente com a
efetivação desses valores que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, voltada
para o bem de todos.
Assim, o ensino inclusivo é política pública estável. Se as instituições privadas de ensino exercem atividade
econômica, devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais
que não enfoquem a deficiência apenas sob a perspectiva médica, mas também ambiental. Ou seja, os
espaços devem ser isentos de barreiras, as verdadeiras deficiências da sociedade. Esses deveres devem se
aplicar a todos os agentes econômicos, e entendimento diverso implica privilégio odioso, porque oficializa
a discriminação.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES TEMPORÁRIOS
Lei que prevê hipóteses genéricas de contratação temporária é inconstitucional
Lei que autoriza contratação temporária para projetos educacionais ordinários é inconstitucional
A LC 22/2000, do Estado do Ceará, autoriza a contratação de professores, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nas
escolas estaduais. O art. 3º da referida Lei prevê diversas hipóteses nas quais é possível a
referida contratação.
O STF afirmou que, em tese, é possível a contratação temporária por excepcional interesse
público (art. 37, IX, da CF/88) mesmo para atividades permanentes da Administração (como é
o caso de professores). No entanto, o legislador tem o ônus de especificar, em cada
circunstância, os traços de emergencialidade que a justificam.
As alíneas "a, b, c, d, e" preveem a contratação temporária caso o titular se afaste para gozar de
licenças ou para fazer cursos de capacitação. O STF reputou que tais hipóteses são
constitucionais já que elas descrevem situações que são alheias ao controle da Administração
Pública, ou seja, hipóteses que estão fora do controle do Poder Público e que, se este não
tomasse nenhuma atitude, poderia resultar em desaparelhamento transitório do corpo
docente. Logo, para tais situações está demonstrada a emergencialidade.
A alínea "f" previa que poderia haver a contratação temporária para suprir "outros
afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária". O STF entendeu que esta
situação é extremamente genérica, de forma que não cumpre o art. 37, IX, da CF/88.
O parágrafo único do art. 3º autoriza a contratação temporária para que a Administração
Pública pudesse implementar "projetos educacionais, com vista à erradicação do
analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense". O STF
entendeu que esta previsão também é inconstitucional porque estes são objetivos
corriqueiros (normais, ordinários) da política educacional. Desse modo, esse tipo de ação não
pode ser implementado por meio de contratos episódicos (temporários), já que não constitui
contingência especial a ser atendida.
STF. Plenário. ADI 3721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 9/6/2016 (Info 829).
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
Exceção ao princípio do concurso público
A CF/88 instituiu o “princípio do concurso público”, segundo o qual, em regra, a pessoa somente pode ser
investida em cargo ou emprego público após ser aprovada em concurso público (art. 37, II).
Esse princípio, que na verdade é uma regra, possui exceções que são estabelecidas no próprio texto
constitucional.
Assim, a CF/88 prevê situações em que o indivíduo poderá ser admitido no serviço público mesmo sem
concurso. Podemos citar como exemplos:
a) cargos em comissão (art. 37, II);
b) servidores temporários (art. 37, IX);
c) cargos eletivos;
d) nomeação de alguns juízes de Tribunais, Desembargadores, Ministros de Tribunais;
e) ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT);
f) agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º).
Vamos estudar agora apenas a hipótese dos servidores temporários (art. 37, IX, da CF/88).
Informativo 829-STF (16/06/2016) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 5

Redação do art. 37, IX
O art. 37, IX, prevê o seguinte:
IX — a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
O inciso IX do art. 37 consiste em uma norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de
lei para produzir todos os seus efeitos. Mais abaixo veremos que lei é essa.
Servidores temporários
Os servidores que são contratados com base nesse fundamento são chamados de servidores temporários.
Características
Para ser válida, a contratação com fundamento no inciso IX deve ser...
- feita por tempo determinado (a lei prevê prazos máximos);
- com o objetivo de atender a uma necessidade temporária; e
- que se caracterize como sendo de excepcional interesse público.
Atividades de caráter regular e permanente
No serviço público há algumas atividades que são regulares e permanentes. Exs.: servidores das áreas de
saúde, educação e segurança pública.
Por outro lado, existem atividades que possuem caráter eventual, temporário ou excepcional. Ex.:
servidores para a realização do censo pelo IBGE.
É possível que, com fundamento no inciso IX, a Administração Pública contrate servidores temporários
para o exercício de atividades de caráter regular e permanente ou isso somente é permitido para
atividades de natureza temporária (eventual)?
O STF entende que o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem
concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional,
como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
STF. Plenário. ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, julgado em 25/08/2004.
STF. Plenário. ADI 3247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2014 (Info 740).
A natureza da atividade a ser desempenhada (se permanente ou eventual) não será o fator determinante
para se definir se é possível ou não a contratação de servidor com base no art. 37, IX, da CF/88.
Para saber se é legítima a contratação com base no art. 37, IX, deverão ser analisados dois aspectos:
a) a necessidade da contratação deve ser transitória (temporária);
b) deve haver um excepcional interesse público que a justifique.
Ex.1: a atividade de um médico em um Estado possui natureza permanente (regular), considerando que é
dever do ente estadual prestar saúde à população (art. 196 da CF/88). Em regra, os médicos devem ser
selecionados por meio de concurso público. Ocorre que se pode imaginar situações em que haja uma
necessidade temporária de médicos em número acima do normal e de forma imediata, o que justifica, de
forma excepcional, a contratação desses profissionais sem concurso público, por um prazo determinado,
com base no inciso IX. É o caso de uma epidemia que esteja ocorrendo em determinada região do Estado,
na qual haja a necessidade de médicos especialistas no tratamento daquela moléstia específica para tentar
erradicar o surto. Logo, será permitida a contratação de tantos médicos quantos sejam necessários para
solucionar aquela demanda (exemplo da Min. Cármem Lúcia).
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Ex.2: no caso concreto julgado pelo STF, estava sendo impugnada uma lei do Estado do Maranhão que
permite a contratação, com base no art. 37, IX, da CF/88, de professores para os ensinos fundamental e
médio, desde que não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. A
Lei maranhense prevê que essa contratação deverá ocorrer pelo prazo máximo de 12 meses e o STF
conferiu interpretação conforme para que esse prazo seja contado do último concurso realizado para a
investidura de professores. Desse modo, durante o período de 1 (um) ano, haveria necessidade
temporária que justificaria a contratação sem concurso até que fosse concluído o certame.
STF. Plenário. ADI 3247/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2014 (Info 740).
Em resumo, mesmo em atividades públicas de natureza permanente, como as desenvolvidas nas áreas de
saúde, educação e segurança pública, é possível, em tese, a contratação por prazo determinado para
suprir uma demanda eventual ou passageira.
Processo seletivo simplificado
A contratação com base no inciso IX ocorre sem a realização de prévio concurso público.
A lei, no entanto, pode prever critérios e exigências a serem observadas pelo administrador no momento
de contratar. Ex.: a Lei nº 8.745/93, que rege o tema em nível federal, exige, em regra, que os profissionais
a serem contratados sejam submetidos a uma espécie de processo seletivo simplificado (art. 3º), ou seja,
um procedimento mais simples que o concurso público, por meio do qual, no entanto, se possa selecionar
os melhores candidatos à função e de maneira impessoal. A contratação para atender às necessidades
decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública
prescindirá de processo seletivo.
Lei de cada ente deverá reger o tema
Repare que o inciso IX fala que LEI estabelecerá os casos de contratação. Não se trata de uma só lei. O que
esse dispositivo está afirmando é que cada ente da Federação deverá editar a sua própria lei prevendo os
casos de contratação por tempo determinado. Não poderia uma só lei dispor sobre o tema porque é
preciso que se respeite a autonomia administrativa dos entes.
Ex.1: no âmbito federal, a lei que rege o tema é a Lei nº 8.745/93.
Ex.2: em Goiás, quem traz as hipóteses é a Lei estadual nº 13.664/2000.
Ex.3: em Manaus, a contratação por prazo determinado deverá observar a Lei municipal nº 1.425/2010.
Ao prestar concursos estaduais/municipais, é importante verificar se o edital exige a lei de contratação por
tempo determinado.
A lei de cada ente irá prever as regras sobre essa contratação, ou seja, as hipóteses em que ela ocorre, seu
prazo de duração, direitos e deveres dos servidores, atribuições, responsabilidades etc. Vale ressaltar que
a referida lei não poderá contrariar a moldura (os limites) que o inciso IX do art. 37 da CF/88 deu ao tema.
Lei que institua hipóteses abrangentes e genéricas é inconstitucional
O STF entende que a lei do ente federativo regulamentando o art. 37, IX, da CF/88 não poderá prever
hipóteses abrangentes e genéricas de contratações temporárias sem concurso público.
Além disso, essa lei deverá especificar a contingência fática que caracteriza a situação de emergência.
Exemplo 1
Em uma caso concreto, o STF analisou a constitucionalidade de uma lei do Município de Bertópolis/MG,
que dizia o seguinte:
Art. 192. Consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações
que visem a:
(...)
III — suprir necessidades de pessoal na área do magistério.
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Os Ministros entenderam que a lei municipal permitia de forma genérica e abrangente a contratação
temporária de profissionais para a realização de atividade essencial e permanente (magistério), sem
descrever as situações excepcionais e transitórias que fundamentam esse ato, como calamidades e
exonerações em massa, por exemplo (STF. Plenário. RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
9/4/2014. Info 742).
Exemplo 2
O STF julgou inconstitucional a Lei 4.599/2005, do Estado do Rio Janeiro, em virtude de ela não especificar,
suficientemente, as hipóteses emergenciais que justificariam medidas de contratação excepcional.
Os Ministros ressaltaram que a lei questionada indicaria a precarização na prestação de alguns tipos de
serviços básicos, como educação e saúde pública, bem como demonstraria a falta de prioridade dos
governos nessas áreas. Afirmaram, ainda, que essa lei permitiria contratações de natureza política em
detrimento da regra fundamental do concurso público (STF. Plenário. ADI 3649/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 28/5/2014. Info 748).
Exemplo 3
A LC 22/2000, do Estado do Ceará, que dispõe sobre a contratação de docentes, por tempo determinado,
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nas escolas estaduais.
O art. 3º da referida Lei prevê o seguinte:
Art. 3º As contratações terão por fim suprir carências temporárias do corpo docente efetivo da escola,
restringindo-se a atender os casos decorrentes de afastamento em razão de:
a) licença para tratamento de saúde;
b) licença gestante;
c) licença por motivo de doença de pessoa da família;
d) licença para trato de interesses particulares;
e) cursos de capacitação;
f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária.
Parágrafo único. Far-se-ão também as contratações temporárias de docentes para fins de implementação
de projetos educacionais, com vista à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e
qualificação da população cearense.
O Supremo, ao julgar ADI proposta contra esta Lei, entendeu que as hipóteses previstas no art. 3º são
constitucionais, com exceção das situações descritas na letra "f" e no parágrafo único.
O STF reafirmou sua posição no sentido de que, em tese, é possível a contratação temporária por
excepcional interesse público mesmo para atividades permanentes da Administração (como é o caso de
professores). No entanto, o legislador tem o ônus de especificar, em cada circunstância, os traços de
emergencialidade que justificam essa contratação.
Por isso, as alíneas "a" a "e" foram consideradas constitucionais, já que elas descrevem situações que
são alheias ao controle da Administração Pública, ou seja, hipóteses que estão fora do controle do Poder
Público e que, se este não tomasse nenhuma atitude, poderia resultar em desaparelhamento transitório
do corpo docente. Logo, para tais situações está demonstrada a emergencialidade.
Por outro lado, a situação prevista na alínea “f” é extremamente genérica, de forma que não cumpre o
art. 37, IX, da CF/88.
A hipótese do parágrafo único do art. 3º também é inconstitucional porque implementar "projetos
educacionais, com vista à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da
população cearense" são objetivos corriqueiros (normais, ordinários) da política educacional desenvolvida
pela Administração Pública. Desse modo, esse tipo de ação não pode ser implementado por meio de
contratos episódicos (temporários), já que não constitui contingência especial a ser atendida.
STF. Plenário. ADI 3721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 9/6/2016 (Info 829).
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Obs: neste caso concreto, o STF julgou tais dispositivos inconstitucionais, mas modulou os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade, para surtir efeito um ano após a data da publicação da ata de julgamento.
Não ocupam cargo ou emprego público
Os servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, não estão vinculados a um cargo ou
emprego público, exercendo apenas uma função administrativa temporária (função autônoma,
justamente por não estar vinculada a cargo ou emprego).
Vínculo especial de direito administrativo
O vínculo jurídico entre o servidor contratado temporariamente (art. 37, IX) e o Poder Público é um vínculo
de cunho administrativo.
Apesar de existirem opiniões doutrinárias em sentido contrário, o STF já decidiu que a lei municipal ou
estadual que regulamente o art. 37, IX não pode estabelecer que o regime a ser aplicado seja o celetista.
A Min. Cármem Lúcia, no julgamento da Recl. 5.381-4/AM, expressamente consignou:
“(...) não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro constitucionalmente posto, comportar
essas contratações pelo regime da CLT”.
O Min. Cezar Peluso corroborou:
“Como a Emenda nº 19 caiu, nós voltamos ao regime original da Constituição, que não admite relação
sujeita à CLT, que é de caráter tipicamente privado, entre servidor público, seja estável ou temporário, e a
Administração Pública.
(...)
Imaginem a relação de trabalho numa situação de emergência, onde o Estado tem de mobilizar todas as
suas forças, sem nenhuma limitação, submetido às restrições da Consolidação das Leis do Trabalho. Em
outras palavras, seria inútil contratar sob o regime porque não sanaria emergência nenhuma. Ficaria
sujeito a não trabalhar em fim de semana, porque se trabalha, a lei prevê pagamento de hora extra etc. E o
regime de emergência vai por água abaixo.”
Administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes
A contratação de servidores temporários pode ocorrer tanto na Administração direta como na
Administração indireta.
No âmbito federal, a Lei nº 8.745/93 regulamentou a contratação apenas para a administração direta e
para as autarquias e fundações federais, deixando de fora as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
Apesar de ser mais comum de ocorrer no Poder Executivo, saiba que também é possível a contratação por
tempo determinado no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Competência para julgar demandas propostas por servidores temporários
A Justiça competente para julgar qualquer direito relacionado à contratação do servidor nos casos do art.
37, IX, é sempre a JUSTIÇA COMUM (estadual ou federal), não importando que a lei estadual ou municipal
estabeleça o regime da CLT, uma vez que o fez de forma indevida.
(STF. 2ª Turma. AI 784188 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 10/05/2011).
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DIREITO CIVIL
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino privado e acesso a pessoas com deficiência
Importante!!!
São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as
escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com
deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas
mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação.
STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).
Vide comentários em Direito Constitucional.

DIREITO AMBIENTAL
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E CAMPO ELETROMAGNÉTICO
Legitimidade dos limites fixados pela Lei 11.934/2009
Importante!!!
No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos
nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por
ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.
STF. Plenário. RE 627189/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 8/6/2016 (repercussão geral) (Info 829).
Exposição humana a campos eletromagnéticos
As redes elétricas geram campos eletromagnéticos que podem fazer mal à saúde humana, causando desde
incômodos, como insônia, ansiedade, alergias, pele seca, até males ainda mais graves, como arritmias,
pressão alta e até câncer.
Por essa razão, foi editada a Lei nº 11.934/2009, que estabelece limites à exposição humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.
O legislador adotou como parâmetro os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Veja o que diz o art. 4º da Lei:
Art. 4º Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território brasileiro, serão
adotados os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS para a exposição
ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por
estações transmissoras de radiocomunicação, por terminais de usuário e por sistemas de energia elétrica
que operam na faixa até 300 GHz.
Parágrafo único. Enquanto não forem estabelecidas novas recomendações pela Organização Mundial de
Saúde, serão adotados os limites da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante ICNIRP, recomendados pela Organização Mundial de Saúde.
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A Lei nº 11.934/2009 foi regulamentada pela Resolução Normativa nº 398/2010, da ANEEL.
Vale ressaltar que os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos ainda não estão cientificamente muito
claros, considerando que não existem pesquisas de longo prazo com resultados conclusivos sobre o tema.
Os danos causados são, portanto, ainda, incertos.
Feito esse esclarecimento, veja o caso, com algumas adaptações, que foi julgado pelo STF:
Uma associação de moradores de São Paulo ajuizou ação civil pública pedindo que a concessionária de
energia elétrica "Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A" fosse obrigada a reduzir o
campo eletromagnético na sua linha de transmissão localizada na proximidades deste bairro.
A autora afirmou que os níveis do campo eletromagnético poderiam causar danos à saúde humana e ao
meio ambiente e pediu que a concessionária adotasse os mesmos parâmetros que são previstos na
legislação da Suíça.
A ACP proposta invocou dois fundamentos jurídicos para que o pleito fosse acolhido:
 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo isso essencial à sadia qualidade de vida
da população (art. 225 da CF/88).
 o princípio da precaução.
A questão chegou até o Supremo. O STF acolheu o pedido da autora? É necessário que sejam adotados
limites mais rigorosos, como o da legislação suíça, para os campos eletromagnéticos? Os níveis impostos
pela Lei nº 11.934/2009 são insuficientes para a proteção da saúde humana? A Lei nº 11.934/2009 é
inconstitucional por não proteger suficientemente a saúde humana?
NÃO.
No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da
exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados
por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros
propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.
STF. Plenário. RE 627189/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 8/6/2016 (repercussão geral) (Info 829).
Distribuição de energia elétrica x Direito à saúde
A presente causa ponderou o conflito existente entre dois direitos: o direito fundamental de que a
população tenha energia elétrica, necessitando, para isso, que haja a malha de distribuição, e de outro o
direito à saúde daqueles que residem em locais próximos às linhas pelas quais se efetua a transmissão.
Proteção do meio ambienta e da saúde pública
A proteção do meio ambiente e da saúde pública é uma obrigação constitucional imposta não apenas aos
entes da Federação, mas também àqueles que exercem atividade econômica e que prestam serviços
públicos, como é o caso das companhias de distribuição de energia elétrica.
Noções gerais sobre o princípio da precaução
De acordo com o princípio da precaução, se existe uma desconfiança, um risco de que determinada
atividade pode gerar um dano ambiental sério ou irreversível ao meio ambiente e à saúde humana, neste
caso, a referida atividade deverá ser proibida ou restringida mesmo que ainda não existe uma certeza
científica de que ela é realmente perigosa.
O princípio da precaução tem origem na “Carta Mundial da Natureza”, de 1982, cujo princípio n. 11, “b”,
estabeleceu a necessidade de os Estados controlarem as atividades potencialmente danosas ao meio
ambiente, ainda que seus efeitos não fossem completamente conhecidos.
Esse princípio foi posteriormente incluído na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Eco-92).
Além desses documentos, o princípio da precaução está contido, implicitamente, no art. 225, § 1º, IV e V,
da CF/88:
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Art. 225 (...)
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
No caso concreto, o STF entendeu que o princípio da precaução foi violado pela Lei nº 11.934/2009?
NÃO. O princípio da precaução não é absoluto e sua aplicação não pode gerar temores infundados. O
Estado deve agir de forma proporcional. O eventual controle pelo Poder Judiciário quanto à legalidade e à
legitimidade na aplicação desse princípio há de ser realizado com prudência, com um controle mínimo,
diante das incertezas que reinam no campo científico.
Os limites estabelecidos pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução Normativa 398/2010 da ANEEL, estão de
acordo com a Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e com as
recomendações da OMS.
Não existem estudos científicos na Suíça mais esclarecedores que os já produzidos no restante do mundo
e que justifiquem a obrigatoriedade de se adotar os padrões ali estabelecidos em detrimento dos níveis
fixados pela OMS.
O legislador brasileiro e a ANEEL fizeram uma opção legislativa e administrativa por um critério e não se
pode afirmar que esteja inadequado.
Ao contrário, estudos desenvolvidos pela OMS demonstram que não há evidências científicas convincentes
de que os valores de campos eletromagnéticos nos limites estabelecidos pela ICNIRP causem efeitos
adversos à saúde.
Assim, o Estado brasileiro adotou as necessárias cautelas, pautadas pelo princípio constitucional da
precaução, não tendo havido violação deste postulado na adoção dos critérios eleitos pela Lei nº
11.934/2009.
No futuro, caso surjam efetivas e reais razões científicas e/ou políticas para a revisão do que se deliberou
no âmbito normativo, o espaço para esses debates e a tomada de novas definições serão respeitados.
Principais conclusões do Min. Relator Dias Toffoli:
a) O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas
científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou
atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de
prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não
discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais;
b) Não há vedação ao controle jurisdicional das políticas públicas quanto à aplicação do princípio da
precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desse conceito e que
privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração
Pública.
c) Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a
reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal
fixado pela ANEEL.
Votos vencidos
A decisão foi apertada e ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso
de Mello.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS
Art. 932, parágrafo único, do CPC não pode ser aplicado para o caso de recurso
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Importante!!!
O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos
em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e
não à complementação da fundamentação.
Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os
fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a
complementação das razões do recurso, o que não é permitido.
STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
Poderes do Relator
Quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, é sorteado um magistrado para exercer a função de
Relator deste processo.
O Relator examina o recurso antes dos demais magistrados e elabora um relatório e um voto que serão
levados ao colegiado para que os demais juízes (em sentido amplo) decidam se concordam ou não com as
conclusões do Relator.
Os poderes do Relator estão atualmente descritos no art. 932 do CPC/2015.
Não conhecer de recurso inadmissível
O Relator possui o poder de tomar algumas decisões de forma monocrática, ou seja, sozinho, sem levar
isso ao colegiado. Dentre esses poderes, o Relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso que
seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Veja:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
Recurso inadmissível
Quando o Relator faz o juízo de admissibilidade, ele analisa se o recurso é admissível ou não.
 Se o juízo de admissibilidade for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o
mérito do que nele foi pedido.
 Se o juízo de admissibilidade for negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será
examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não foi conhecido ou não foi admitido (ex: o STF não
conheceu do recurso extraordinário; o STJ não admitiu o recurso especial interposto).
Os recursos possuem duas espécies de requisitos:
a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do poder de recorrer;
b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.
O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos de admissibilidade acima expostos
estão ou não presentes. Assim, se um agravo é interposto fora do prazo, o Relator, monocraticamente,
não conhecerá do recurso.
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Recurso prejudicado
Diz-se que o recurso está prejudicado quando aconteceu alguma coisa depois de ele ter sido interposto
que fez com que o recorrente perdesse o interesse de recorrer. Em outras palavras, recurso prejudicado
ocorre na hipótese de falta superveniente de interesse recursal.
Nesta hipótese, o Relator, antes de não conhecer o recurso, deverá intimar as partes para que se
manifestem sobre esse fato superveniente no prazo de 5 dias (art. 933 do CPC/2015).
Recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Aqui é o caso do recurso que não enfrenta os fundamentos empregados na decisão recorrida. Dito de
outro modo, é o recurso que não ataca, de forma específica, a decisão contra a qual se insurge.
É o que ocorre, por exemplo, quando o autor tem seu pedido julgado improcedente e recorre apenas
transcrevendo o que já havia escrito na petição inicial, sem questionar ou combater os fundamentos
invocados pelo magistrado na sentença.
Vale ressaltar que esta hipótese foi agora inserida expressamente no CPC/2015, no entanto, mesmo na
vigência do Código anterior, ela já era considerada pela jurisprudência. Nesse sentido:
Súmula 182-STJ: E inviável o agravo do art. 545 do CPC (atual art. 1.021 do CPC/2015) que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
(...) É dever da agravante (em virtude do princípio da dialeticidade) demonstrar o desacerto da decisão
que inadmitiu o recurso especial, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que
não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não impugnou todos os seus fundamentos. A ausência de impugnação específica impede
o conhecimento do agravo em recurso especial. (...) (STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 863.182/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 02/06/2016).
Recurso inadmissível é o gênero
Se você reparar bem, irá perceber que "recurso prejudicado" e "recurso que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida" são, na verdade, espécies de "recurso
inadmissível".
Recurso prejudicado = falta superveniente de interesse recursal (falta de um requisito intrínseco).
Recurso que não tenha impugnado = defeito na regularidade formal (falta de um requisito extrínseco).
Desse modo, ambas hipóteses poderiam ser abarcadas pelo recurso inadmissível, mas o legislador optou
por prevê-las de forma expressa e separada.
Prazo para que o recorrente faça o saneamento do vício ou complemente a documentação
O CPC/2015 inovou ao trazer uma regra dizendo que o Relator, antes de inadmitir o recurso, deverá dar a
oportunidade para que o recorrente corrija o vício que ele detectou ou traga aos autos a documentação
que está faltando. Veja:
Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Algumas observações sobre o art. 932, parágrafo único:
1) A previsão acima está em conformidade com o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4º) e
com o dever de prevenção, corolário do princípio da cooperação (art. 6º).
2) O Relator, ao intimar o recorrente, deverá indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado
(aplica-se, aqui, por analogia, o art. 321).
3) Esse prazo somente deverá ser concedido pelo Relator "quando o vício for sanável ou a irregularidade
corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões
decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a
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preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo,
quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do
art. 932, parágrafo único, do Novo CPC." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518). Exemplos de vícios insanáveis: falta de interesse recursal, falta de
repercussão geral no recurso extraordinário, existência de fatos impeditivos ou extintivos,
intempestividade.
4) Vale ressaltar que, se o vício for sanável, a doutrina afirma que, neste caso, é dever do magistrado dar a
oportunidade para que ele seja corrigido. Enunciado 82 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: É
dever do relator, e não faculdade, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a
documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais.
5) Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 932 aos vícios sanáveis de todos os recursos, inclusive
dos recursos excepcionais (Enunciado 197 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
6) No caso de recurso intempestivo, como vimos acima, este vício é insanável. No entanto, a doutrina
defende que, mesmo assim, o Relator deverá dar oportunidade para que o recorrente diga se houve algum
motivo que fez com que o prazo se prorrogasse, ficasse suspenso ou interrompido. Enunciado 551-FPPC:
Cabe ao relator, antes de não conhecer do recurso por intempestividade, conceder o prazo de cinco dias
úteis para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo
recursal a justificar a tempestividade do recurso.
7) Esse dispositivo não se aplica no caso de ter sido interposto o recurso errado. Se o recurso é incabível,
surgem duas opções: 7.1) se for caso de fungibilidade recursal, aproveita-se o recurso interposto errado
como se fosse o certo, sem necessidade de aplicar o art. 932, parágrafo único; 7.2) se não for possível
utilizar a fungibilidade, então o recurso simplesmente não poderá ser conhecido, já que o Relator não
pode autorizar que o recorrente substitua o recurso interposto. Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie; CUNHA,
Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54.
8) Não é possível conceder prazo para que o recorrente complemente as razões recursais nem para que
formule novo pedido recursal que não for feito originariamente (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo
Carneiro da. ob cit. p. 54).
9) O dispositivo não se aplica à falta de preparo. Isso porque, para esta hipótese, existem regras
específicas nos §§ 2º a 7º do art. 1.007 do CPC (idem. p. 54).
10) Vícios formais. A 1ª Turma do STF decidiu que:
O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja
necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à
complementação da fundamentação.
Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do
recurso, o que não é permitido.
STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
O Min. Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de
recurso inadmissível, mas não nas de situações de recurso prejudicado ou de recurso que não tenha feito a
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
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RECURSOS
Cabimento de honorários advocatícios em julgamento de embargos de declaração por Tribunais
Importante!!!
Após 18 de março de 2016, data do início da vigência do Novo Código de Processo Civil, é
possível condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese de o recurso de
embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos previstos no
art. 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão de
efeitos infringentes.
Obs: a doutrina entende que, mesmo com o novo CPC, não cabem honorários advocatícios no
julgamento de embargos de declaração, seja em 1ª instância, seja nos Tribunais. Por todos:
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha.
STF. 1ª Turma. RE 929925 AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
Embargos de declaração
Os embargos de declaração são uma espécie de recurso, sendo julgados pelo próprio órgão que prolatou a
decisão. Ex.: os embargos de declaração opostos em face de uma sentença são julgados pelo próprio juiz
que proferiu a decisão.
O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias.
Hipóteses de cabimento
Veja as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme o novo CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I — esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II — suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III — corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I — deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II — incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Três observações importantes sobre o art. 1.022 do CPC/2015:
 ficou expressamente previsto que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Antes,
diante da literalidade do art. 535 do CPC/1973, havia entendimentos de que não caberia embargos de
declaração contra decisões interlocutórias. Com o novo CPC, não há dúvidas de que isso é possível;
 o conceito do que seja “omissão” para fins de embargos de declaração foi ampliado;
 foi acrescentada uma nova hipótese de embargos de declaração, que já era admitida pela
jurisprudência: situação em que se verifica um “erro material” na decisão.
Nos recursos em geral (sem falar ainda nos embargos de declaração), se a parte recorrente perde, ela
deverá ser condenada em honorários advocatícios mesmo já tendo sido condenada em 1ª instância?
SIM. Na grande maioria dos recursos existe condenação em honorários advocatícios para a parte
recorrente que sucumbiu. Esta previsão encontra-se no § 11 do art. 85 do CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
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Ex: João ajuizou ação contra Pedro, sendo o pedido julgado improcedente. O juiz condenou João a pagar
10% de honorários advocatícios (§ 2º do art. 85). O autor não se conformou e interpôs apelação, tendo o
Tribunal de Justiça mantido a sentença e aumentado a condenação em honorários para 15%, na forma do
§ 11 do art. 85.
Veja o que diz a doutrina sobre este importante § 11 do art. 85 do novo CPC:
"Esta é uma das principais inovações do CPC/2015. No CPC/1973, em cada processo, havia uma
única condenação em honorários. No novo sistema, a cada recurso, há a majoração na
condenação em honorários – além daqueles já fixados anteriormente. 13.1. O teto para a fixação
dos honorários é o limite previsto no § 2º (20%, no caso de particulares) e § 3º (3% a 20%,
conforme a faixa, no caso da Fazenda Pública). Ou seja, mesmo com a sucumbência recursal, o
teto de 20% de honorários não poderá ser ultrapassado. (...) 13.3. Ao julgar o recurso, de ofício, o
tribunal irá aumentar os honorários. Assim, é possível que, no cotidiano, ocorra o seguinte:
condenação em 10% quando da sentença, majorada para 15% quando do acórdão da apelação e
para 20% quando do acórdão do recurso especial (por ser esse o teto legal, como visto). Mas o
mais provável é que ocorra o seguinte: condenação em 10% quando da sentença, majorada para
20% quando do acórdão da apelação e mantida nesses 20% quando do acórdão de eventual
recurso especial (exatamente por ser o teto legal). 13.4. Em virtude de quais recursos deve ser
aplicada a sucumbência recursal? Seriam todos os recursos previstos no artigo 994 do CPC/2015?
Como o § 11 destaca “tribunal”, é de se concluir que não há a aplicação em 1º grau. Assim, quando
dos embargos de declaração da interlocutória ou sentença, descabe aplicar honorários recursais."
(DELLORE, Luiz. Comentários ao art. 85 do CPC. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de
2015 - Parte Geral. São Paulo: Método, 2015, p. 298-299).
Essa nova previsão tem dois objetivos principais:
1º) Remunerar o trabalho do advogado que terá que atuar também na fase de recurso;
2º) Desestimular a interposição de recursos, considerando que, agora, se eles forem improvidos, o
recorrente terá que pagar honorários advocatícios, o que não existia antes.
Alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis a respeito dos honorários recursais:
Enunciado 241-FPPC. Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela
sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.
Enunciado 242-FPPC. Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou
colegiada.
Enunciado 243-FPPC. No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários
fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.
Vimos acima que não é possível a condenação em honorários advocatícios no caso de embargos de
declaração opostos em 1ª instância, por força da redação do § 11 do art. 85. E em Tribunais? Cabem
honorários advocatícios em embargos de declaração opostos contra decisões de Tribunais? Se foi
prolatado um acórdão e, em seguida, a parte opôs embargos de declaração que foram improvidos, o
embargante deverá ser condenado a pagar honorários advocatícios?
Doutrina: NÃO

1ª Turma do STF: SIM

"Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só
naqueles em que for admissível condenação em honorários
advocatícios de sucumbência na primeira instância.
(...)
No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de
honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o §11

A 1ª Turma do STF entendeu que:
Após 18 de março de 2016, data do
início da vigência do Novo Código
de Processo Civil, é possível
condenar a parte sucumbente em
honorários
advocatícios
na
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do art. 85 do CPC refere-se a tribunal, afastando a sucumbência
recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos
embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra
sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual
modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em
embargos de declaração opostos contra decisão isolada do
relator ou contra acórdão." (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo
Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 54). É também a posição de Luiz Dellore,
Daniel Assumpção Neves e Luiz Henrique Volpe Camargo.

hipótese de o recurso de embargos
de declaração, interposto perante
Tribunal, não atender os requisitos
previstos no art. 1.022 e tampouco
se enquadrar em situações
excepcionais que autorizem a
concessão de efeitos infringentes.
STF. 1ª Turma. RE 929925 AgRED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 7/6/2016 (Info 829).

Conforme visto, no CPC/1973 não havia condenação de honorários em sede recursal, tendo isso sido
uma inovação do § 11 do art. 85 do novo CPC. Diante disso, indaga-se: essa nova regra aplica-se aos
recursos que foram interpostos na vigência do CPC/1973 e que estão sendo julgados, agora, já sob a
égide do CPC/2015?
NÃO. Confira as palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:
"O § 11 do art. 85 do CPC somente deve ser aplicado aos casos em que for possível recorrer ou já houver
recorribilidade a partir do início de sua vigência, não se aplicando aos recursos já interpostos ou pendentes
de julgamento. Trata-se de regra de decisão, e não regra processual. Como regra de decisão, somente
pode aplicar-se a fatos posteriores ao início de sua vigência. E a base da verba honorária é a causalidade,
que decorre da interposição do recurso.
Os honorários de sucumbência recursal consistem num efeito da interposição do recurso. O ato de
recorrer contém a causalidade que acarreta a majoração dos honorários quando o recurso for inadmitido
ou rejeitado. Aplicar a lei nova constitui, na espécie, uma retroatividade, proibida pelo texto
constitucional. Logo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC aos recursos pendentes de
julgamento ou interpostos sob a vigência do CPC-1973. O marco temporal para a aplicação da lei é a
interposição do recurso, e não seu julgamento." (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso
de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 159).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
PROCEDIMENTOS
Não se aplica o prazo em dobro do caput do art. 229 do CPC/2015
aos processos em autos eletrônicos
Em regra, é cabível a aplicação analógica do prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC/2015
ao prazo previsto no art. 4º da Lei nº 8.038/90 (“Apresentada a denúncia ou a queixa ao
Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias”).
"Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer
juízo ou tribunal, independentemente de requerimento."
No entanto, não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e
ações penais originárias em que os atos processuais das partes são praticados por via
eletrônica e todos os interessados — advogados e membros do Ministério Público — têm
acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos. Incide aqui a regra de exceção do § 2º do
art. 229: "§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos."
STF. 2ª Turma. Inq 3980 QO/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
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Lei n. 8.038/90 (regula os processos criminais de competência originária do STF/STJ)
Se a ação penal for de competência do STF e STJ, ela deverá obedecer a um rito processual próprio
previsto na Lei n. 8.038/90. Ex: se um Governador for acusado da prática de um crime, esta ação penal
tramitará originariamente no STJ e o procedimento será o da Lei n. 8.038/90 (o CPP será aplicado apenas
subsidiariamente).
O procedimento da Lei n. 8.038/90 é, resumidamente, o seguinte:
1. Oferecimento de denúncia (ou queixa).
2. Notificação do acusado para oferecer resposta preliminar no prazo de 15 dias (antes de receber a
denúncia) (art. 4º).
3. Se, com a resposta, o acusado apresentar novos documentos, a parte contrária (MP ou querelante) será
intimada para se manifestar sobre esses documentos, no prazo de 5 dias.
4. O Tribunal irá se reunir e poderá (art. 6º):
a) receber a denúncia (ou queixa);
b) rejeitar a denúncia (ou queixa);
c) julgar improcedente a acusação se a decisão não depender de outras provas (neste caso, o acusado é,
de fato, absolvido).
Importante: a decisão quanto ao recebimento ou não da denúncia ocorre após o denunciado apresentar
resposta.
5. Se a denúncia (ou queixa) for recebida, o Relator designa dia e hora para audiência.
Ao contrário do que ocorre no procedimento do CPP, a Lei n. 8.038/90 não prevê a existência de uma fase
para absolvição sumária, tal qual existente no art. 397 do CPP.
Feitas estas considerações, vejamos o caso concreto:
O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia, no STF, contra Deputado Federal e outra pessoa
(corréu) pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O próximo passo seria a notificação dos denunciados para apresentarem resposta preliminar no prazo de
15 dias (art. 4º da Lei nº 8.038/90).
Ocorre que a defesa do Deputado pediu ao STF que o prazo da resposta preliminar, assim como todos os
demais prazos, fossem contados em dobro, aplicando-se, ao processo penal, por analogia, o art. 229 do
CPC/2015:
Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento.
Segundo argumentou o Deputado, ele está sendo acusado juntamente com outra pessoa (litisconsórcio
passivo no processo penal) e os dois réus estão sendo assistidos por escritórios de advocacia diferentes.
Logo, aplica-se perfeitamente o art. 229 do CPC/2015.
Essa tese foi acatada pelo STF? É possível aplicar o art. 229 do CPC/2015 por analogia ao processo penal?
SIM.
É cabível a aplicação analógica do art. 229 do CPC/2015 ao prazo previsto no art. 4º da Lei nº 8.038/1990
(“Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer
resposta no prazo de quinze dias”).
Se no processo civil, em que se discutem direitos disponíveis, concede-se prazo em dobro, com mais
razão no processo penal, em que está em jogo a liberdade do cidadão.
STF. Plenário. Inq 4112/DF, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado
em 1º/9/2015 (Info 797).
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Obs1: para alguns, pode parecer estranho, mas se em um processo criminal existem dois ou mais réus,
tem-se, no caso, um litisconsórcio passivo, considerando que o MP (ou o querelante) é o autor da ação
penal e os réus estão no polo passivo.
Obs2: o precedente acima foi envolvendo a Lei nº 8.038/90, mas penso que nada impede que esse mesmo
entendimento seja aplicado aos procedimentos regidos pelo CPP.
É possível aplicar regras do CPC, por analogia, ao processo penal?
SIM. A analogia é vedada no Direito Penal, salvo se beneficiar o réu (analogia in bonam partem). No
processo penal, não existe esta mesma vedação, tendo em vista que as normas processuais não são
incriminadoras. Veja a autorização expressa prevista no CPP para a aplicação analógica:
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito.
Imagine agora a situação com uma peculiaridade. Suponha que o Deputado Federal e os corréus sejam
denunciados. O STF digitaliza todas as cópias dos autos, insere em um CD e entrega simultaneamente
aos acusados. Além disso, permite que eles pratiquem os atos processuais por via eletrônica. Sendo
tomadas todas essas providências, ainda assim deverá ser aplicado o prazo em dobro previsto no art.
229, caput, do CPC/2015?
NÃO.
Não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais
originárias em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os
interessados — advogados e membros do Ministério Público — têm acesso amplo e simultâneo ao
inteiro teor dos autos.
STF. 2ª Turma. Inq 3980 QO/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
O novo CPC previu expressamente que, se o processo for eletrônico, não haverá prazo em dobro mesmo
que os réus tenham diferentes procuradores. Veja:
Art. 229. (...)
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
No caso concreto, os acusados, representados por advogados distintos, requisitavam prazo em dobro para
a resposta prevista no art. 4º da Lei nº 8.038/90. Ocorre que todos os acusados tiveram acesso amplo e
simultâneo aos atos processuais praticados por via eletrônica, uma vez que junto com o mandado de
notificação dos réus foi enviada uma mídia digital em CD, contendo cópia integral dos autos. Aliado a isso,
constantemente é realizada a atualização do material digital, sendo permitido e utilizado o
peticionamento eletrônico.

JULGADO NÃO COMENTADO
Extradição: prazo máximo de pena e compromisso do Estado requerente
A Segunda Turma, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada em extradição no sentido de, em
caráter excepcional, autorizar a prorrogação por mais 15 dias para que o Estado requerente, querendo,
possa afirmar que, qualquer que seja a pena imposta ao extraditando, o Poder Executivo poderá comutá-la
ou fixar que o cumprimento da pena de prisão, como for determinada, ocorrerá no prazo máximo
estabelecido pelo Estado requerido. No caso, deferido pelo STF o pedido de extradição (DJe de 30.11.2015),
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o Estado requerente informara o Ministério da Justiça à respeito da suposta incapacidade legal de oferecer
a garantia — exigida como condicionante para o deferimento da extradição — de o extraditando não ser
condenado por período superior a 30 anos. Essa impossibilidade se daria porque a dosimetria da pena seria
“de plena autoridade do juiz presidindo o caso”. Dessa forma, o Ministério da Justiça reputara cumprido o
art. 91 da Lei 6.815/1980, mas não a decisão do STF relativa ao deferimento do pedido de extradição. O
extraditando, considerada a situação exposta, requerera a expedição de alvará de soltura, tendo em conta
o alegado decurso do prazo legal (Lei 6.815/1980, art. 86) para que o Estado requerente o tivesse retirado
do território nacional. A Turma consignou que não haveria precedente no STF sobre a situação em
comento. Assim, a prorrogação do prazo seria necessária para que os órgãos de diplomacia competentes
resolvessem a questão, sob pena de ocorrer a necessária soltura do extraditando. Vencido, em parte, o
Ministro Dias Toffoli.
Ext 1388 QO/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 7.6.2016.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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6 a 10 de maio de 2016
AG. REG. NO HC N. 132.610-MS
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT DENEGADO MONOCRATICAMENTE NA FORMA DO ART. 192
DO RISTF. DEMORA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO PERANTE O STJ NÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde
logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”.
2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si
só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AG. REG. NO ARE N. 664.019-BA
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ABSOLVIDO NO PROCESSO CRIMINAL. DECISÃO ALINHADA À
JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, LXIX, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de
candidato de certame após absolvido em processo criminal. Precedentes.
3. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não
configura violação ao art. 93, IX, da Constituição.
3. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AG. REG. NOS EMB. DECL. NOS EMB. DECL. EM MS N. 29.103-DF
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MÉRITO. MATÉRIA
PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, POR
PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS
AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL
DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. LIMITAÇÃO DOS EMOLUMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 37, XI,
DA CONSTITUIÇÃO, AOS INVESTIDOS INTERINAMENTE NA DELEGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput , e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente
desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é
pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na
atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela
qual não foram por essa recepcionadas.
2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é
essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem.
3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei
9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das
exigências prescritas no seu art. 236.
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4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público,
decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha
relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013.
5. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto, prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
HC N. 120.727-SP
REDATOR P/ O ACÓRDÃO: MIN. EDSON FACHIN
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTUM DA
PENA. AVALIAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRISÃO
PREVENTIVA. INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SOLTURA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo
regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.
2. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o
regime aberto e apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade pelas restritivas de direitos, conforme artigos 33 e 44 do
Código Penal.
3. Quando da condenação, não basta, para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, a simples alusão de que o réu permaneceu preso
cautelarmente durante todo o processo.
4. Writ julgado extinto, sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem, de ofício, para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida,
assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação. Determinado, ainda, que, eventualmente mantida a condenação
em grau recursal, o cumprimento da pena tenha como regime inicial o aberto, viabilizado ao Juízo competente o exame da substituição da pena.
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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.
Ente Federativo: princípio da intranscendência e inscrição em cadastros federais de inadimplência (Transcrições)
(v. Informativo 825)
ACO 732/AM*
RELATOR: Ministro Marco Aurélio
PROCESSO ADMINISTRATIVO – UNIÃO VERSUS ESTADO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DIREITO DE DEFESA.
Considerada irregularidade verificada na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se margem ao
Estado interessado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, de manifestar-se.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.
Relatório: O assessor Dr. Lucas Faber de Almeida Rosa prestou as seguintes informações:
O Estado do Amapá ajuizou ação cível originária contra a União, distribuída por dependência à ação cautelar nº 259, buscando o
cancelamento de inscrições negativas efetuadas no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, de responsabilidade da União,
alusivas aos convênios nº 108/2001, 109/2001, 114/2001, 115/2001 e 116/2001.
Alega afronta ao princípio da intranscendência das sanções. Diz que os referidos convênios foram celebrados em gestões anteriores,
sendo precisamente esse um dos parâmetros do Supremo para afastar os efeitos negativos de tais pendências. Destaca estar empreendendo
esforços para obter reparação dos danos causados ao erário. Alude ao bloqueio de verbas destinadas a projetos sociais e ações em faixa de
fronteira, em transgressão ao disposto no artigo 26 da Lei nº 10.522/2002.
Requer seja cancelada, em definitivo, a respectiva inscrição no SIAFI, considerados os convênios nº 108/2001, 109/2001, 114/2001,
115/2001 e 116/2001.
Na ação cautelar nº 259, Vossa Excelência, após pedido de reconsideração, deferiu a liminar para suspender os efeitos da inscrição do
referido Estado no SIAFI:
[...]
2. O Estado do Amapá pleiteia reconsideração, para vir a ser deferida, de imediato, a medida acauteladora. Revela estarem as
irregularidades ligadas ao Governo anterior, presentes os convênios firmados e, portanto, a utilização de recursos da União. Assevera
que ainda não houve o julgamento definitivo do Tribunal de Contas da União, quando, então, ter-se-á campo propício à
responsabilização de quem de direito. A permanência da inscrição no SIAF implica, segundo o sustentado, prejuízo substancial para a
população do Estado, porquanto a Unidade Federada dispõe de parcos recursos próprios, chegando a dependência, sob o ângulo
orçamentário e considerados os repasses da União, a 90%. Aponta que a pecha de inadimplente já obstaculizou o repasse de recursos
relativos ao Contrato nº 0000167600, no valor de um milhão, oitocentos e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta e três
centavos, sendo que se avizinha prejuízo tendo em vista o Convênio nº 2849/2001-MS, atinente à construção e reforma da Central
Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, conforme nota do Ministério da Saúde. Após lançar o demonstrativo
de projetos encaminhados para celebração de convênios, requer a concessão da medida acauteladora que resulte na suspensão do
registro de inadimplência no SIAF.
3. Não procede a argumentação sobre a origem das irregularidades. A Administração Pública é norteada pelo princípio da
impessoalidade – artigo 37 da Constituição Federal. No mais, nota-se o risco maior na permanência do quadro, dada, ainda, a
circunstância de não ter ocorrido o crivo final do Tribunal de Contas da União. O Estado, conforme consta da peça apresentada, é
dependente de repasses para viabilizar serviços essenciais concernentes a saúde, segurança e ordem pública. Há de buscar-se posição
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de equilíbrio, muito embora seja necessária a adoção de medidas para compelir a Administração Pública, da qual se espera postura
exemplar, ao cumprimento das obrigações assumidas.
4. Defiro a medida acauteladora, tal como em outros precedentes da Corte – Ação Cautelar nº 235, relator ministro Sepúlveda
Pertence, Ação Cautelar nº 39, relatora ministra Ellen Gracie e Ação Cautelar nº 266, relator ministro Celso de Mello –, para afastar,
até a decisão final desta ação cautelar, o registro do Estado do Amapá no SIAF como inadimplente.
A União, em contestação, argumenta ser impertinente, no caso, o princípio da intranscendência das sanções. Sustenta que o autor não
demonstrou ter adotado as medidas cabíveis para responsabilização dos agentes públicos encarregados da gestão anterior. Articula com a
ausência de comprovação do bloqueio de verbas concernentes a ação social ou em faixa de fronteira.
Intimado para especificar provas, o Estado do Amapá requereu a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União para que este
informasse a situação dos processos de prestação de contas vinculados aos convênios nº 108/2001, 109/2001, 114/2001, 115/2001 e 116/2001.
A União apontou a desnecessidade de produção de outras provas.
Vossa Excelência deferiu o pedido do mencionado Estado. Em atenção ao Ofício nº 4.206, o Tribunal de Contas da União informou
não constarem do sistema interno processos de prestação de contas alusivos aos referidos convênios.
Em alegações finais, as partes reafirmaram os argumentos anteriormente expendidos.
O Procurador-Geral da República, reconhecida a competência originária do Supremo, opina pela procedência do pleito. Salienta a
adequação do princípio da intranscendência, tendo em vista os graves prejuízos suportados pela população com o bloqueio das verbas. Aduz
que não houve manifestação definitiva do Tribunal de Contas da União quanto à irregularidade das prestações de contas.
O processo está concluso no Gabinete.
É o relatório.
Voto: Cumpre afastar a incidência do princípio da intranscendência, ou seja, entender que o ente federativo não poderia ter o próprio nome lançado
no cadastro federal de inadimplentes pelo descumprimento de obrigações jurídicas por órgãos a ele integrados. Nesse sistema, não deve ser inserida a
instituição ou o Poder que tenha claudicado quanto ao emprego de verbas, mas o Estado. O mesmo raciocínio, e até com maior razão, deve ser
utilizado quanto à sucessividade de gestões. Prospera, no âmbito da administração pública, o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da
Constituição Federal. A relação jurídica envolve a União e o Estado, e não a União e certo Governador ou outro agente.
O argumento do autor relativo ao bloqueio de verbas destinadas a ações em faixa de fronteira não merece acolhida. O Estado do Amapá não
juntou documentos suficientes para atestar o nexo causal entre as verbas bloqueadas e ações que conformam a exceção versada no artigo 26 da Lei nº
10.522/2002.
Não se obedeceu a algo que se coloca até mesmo no campo do direito natural, ou seja, a audição do interessado, especialmente quando
considerada a ausência de instauração de tomada de contas especial. Ante as dificuldades operacionais advindas do bloqueio, configura-se a ofensa ao
princípio do devido processo legal, porquanto se tem a ameaça ou a efetiva inscrição do Estado em cadastros federais de inadimplência sem o prévio
estabelecimento do contraditório e a possibilidade de defesa.
A medida pleiteada serve à busca do equilíbrio na prestação dos serviços públicos essenciais, embora não revele a desnecessidade de adoção
de providências voltadas ao cumprimento das obrigações assumidas pela Administração. O Pleno já assentou ser indispensável a observância da
garantia do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, relativamente à inscrição de entes públicos nos cadastros federais
de inadimplência (questão de ordem na ação cautelar nº 2.032, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 15 de maio de 2008,
Diário da Justiça eletrônico nº 53, publicado em 20 de março de 2009).
Julgo procedente o pedido, para afastar o registro do autor no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no
tocante aos convênios nº 108/2001, 109/2001, 114/2001, 115/2001 e 116/2001, devendo ser observado o direito ao contraditório, com o julgamento de
tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União.
Torno definitiva a liminar deferida na ação cautelar nº 259, ficando prejudicada a apreciação do mérito do processo respectivo.
Em virtude da sucumbência da ré, deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios em favor do autor, os quais, presente
o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, arbitro em R$ 10.000,00.
É como voto.
*acórdão pendente de publicação

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
6 a 10 de maio de 2016
Lei nº 13.294, de 6.6.2016 - Dispõe sobre o prazo para emissão de recibo de quitação integral de débitos de
qualquer natureza pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964. Publicada no DOU, Seção nº 1, Edição 107, p. 1, em 7.6.2016.

OUTRAS INFORMAÇÕES
6 a 10 de maio de 2016
Decreto nº 8.783, de 6.6.2016 - Altera o Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4
de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e
tratamento. Publicado no DOU, Seção nº 1, Edição nº 107, p.1, em 7.6.2016.
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