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DIREITO CONSTITUCIONAL
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Revogação do ato normativo que estava sendo impugnado e
julgamento da ação sem comunicar este fato ao STF
Importante!!!
O que acontece caso o ato normativo que estava sendo impugnado na ADI seja revogado antes
do julgamento da ação?
Regra: haverá perda superveniente do objeto e a ADI não deverá ser conhecida (STF ADI 1203).
Exceção 1: não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique
demonstrado que houve "fraude processual", ou seja, que a norma foi revogada de forma
proposital a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela
produzidos (STF ADI 3306).
Exceção 2: não haverá perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato impugnado
foi repetido, em sua essência, em outro diploma normativo. Neste caso, como não houve
desatualização significativa no conteúdo do instituto, não há obstáculo para o conhecimento
da ação (ADI 2418/DF).
Exceção 3: caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado previamente
que houve a revogação da norma atacada. Nesta hipótese, não será possível reconhecer, após o
julgamento, a prejudicialidade da ADI já apreciada.
STF. Plenário. ADI 2418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/5/2016 (Info 824).
STF. Plenário. ADI 951 ED/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845).
O que acontece caso a lei ou ato normativo que estava sendo impugnado na ADI seja revogado antes do
julgamento da ação?
REGRA: se, após a propositura da ação, o ato normativo atacado for revogado, haverá perda
superveniente do objeto e a ADI não deverá ser conhecida.
"A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de
inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza
jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou
individual." (STF. Plenário. ADI 1203 QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/04/1995).
EXCEÇÃO 1: não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado
que houve "fraude processual", ou seja, que a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que
o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos.
"Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados. (...) Fatos que não
caracterizaram o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição
constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos
impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados.
(...)" (STF. Plenário. ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/03/2011)
EXCEÇÃO 2: não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado
que o conteúdo do ato impugnado foi repetido, em sua essência, em outro diploma normativo. Neste
caso, como não houve desatualização significativa no conteúdo do instituto, não há obstáculo para o
conhecimento da ação.
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Exemplo da exceção 2:
Foi proposta uma ADI contra o art. 10 da Medida Provisória nº 2.102-27/2001, que acrescentou um
parágrafo único ao art. 741 do CPC/1973.
Ocorre que a ADI somente foi julgada pelo STF em maio de 2016, ou seja, quando já havia entrado em
vigor o CPC/2015, que revogou esse dispositivo do CPC/1973.
Diante disso, a AGU afirmou que a ação perdeu o seu objeto e que, por essa razão, não deveria mais ser
conhecida.
A OAB, por sua vez, autora da ação, argumentou que o CPC/2015 praticamente repetiu esse dispositivo.
Dessa forma, persistia a necessidade de enfrentamento do tema.
O que decidiu o STF? A ADI poderá ser conhecida e julgada mesmo tendo havido a revogação do
dispositivo que estava sendo impugnado?
SIM. O STF entendeu que não houve a perda de objeto da ação mesmo tendo havido a revogação do
parágrafo único do art. 741 do CPC 1973 pela Lei nº 13.105/2015. Isso porque a matéria disciplinada no
referido dispositivo foi mantida pelo novo CPC, que tratou sobre o tema de forma semelhante, ainda que
com algumas diferenças, nos §§ 5º a 8º do art. 535 e nos §§ 12 a 15 do art. 525 do CPC 2015.
Persistem, portanto, as razões invocadas pela autora da ADI para afirmar a inconstitucionalidade da previsão.
Dessa forma, como não houve desatualização significativa no conteúdo do instituto, não há obstáculo para
o conhecimento da ação.
Foi o que decidiu o Plenário do STF na ADI 2418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/5/2016 (Info 824).
Nesse mesmo sentido: STF. Plenário. ADI 2.501/MG, DJe de 19/12/2008; ADI 3147 ED, julgado em 28/05/2014.
EXCEÇÃO 3: caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado previamente que houve a
revogação da norma atacada.
Exemplo da exceção 3:
Foi ajuizada ADI contra uma lei do Estado de Santa Catarina.
Poucos meses antes do STF julgar a ação, a referida lei foi inteiramente revogada.
Ocorre que o STF não foi informado sobre a revogação e julgou a ADI procedente, declarando a lei
inconstitucional.
Após o julgamento, a Assembleia Legislativa do Estado apresentou embargos de declaração alegando
contradição do acórdão sob o argumento de que o STF deveria ter julgado a ADI prejudicada em face da
revogação da lei.
O argumento exposto nos embargos de declaração foi acolhido?
NÃO. Deve-se afastar a prejudicialidade de ação direta de inconstitucionalidade caso o STF tenha julgado o
mérito da ação sem ter sido comunicado previamente a respeito da revogação da norma atacada.
É preciso preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva
violação à ordem constitucional se torne inócua.
Portanto, permitir que se pleiteie a desconstituição do julgamento em embargos de declaração depois de
decidido o mérito da ação equivaleria a abrir à parte a possibilidade de manipular a decisão do Supremo.
Assim, se esta lhe for favorável, bastará não invocar a perda de objeto e usufruir de seus efeitos. Se, ao
contrário, lhe for desfavorável, o reconhecimento da prejudicialidade a imunizará contra os efeitos do
reconhecimento da inconstitucionalidade.
Ademais, como a revogação da lei catarinense não foi alegada antes do julgamento do mérito, não é
possível falar em omissão, obscuridade ou contradição nem há também, por esse motivo, fundamento
para acolher os embargos de declaração.
Por fim, vale ressaltar que a lei efetivamente vigeu durante determinado período, de modo que, se fosse
considerada a prejudicialidade dessa ação, isso significaria admitir como válidos os efeitos da lei no
período em que ela vigorou, sendo que o STF já declarou que ela era inconstitucional desde o seu início
(inconstitucionalidade com efeitos ex tunc).
STF. Plenário. ADI 951 ED/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO
Administração Pública deve descontar os dias não trabalhados por servidor público em greve
Importante!!!
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do
exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo
funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será,
contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder
Público.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
A Constituição Federal dispõe sobre o direito de greve aos trabalhadores em geral?
SIM. A CF/88 dedicou um artigo para tratar sobre o tema:
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.
E os servidores públicos, também possuem direito à greve?
SIM. Isso encontra-se previsto no art. 37, VII, da CF/88:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Este inciso VII afirma que o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica. Esta lei, até o presente momento, não foi editada. Mesmo sem haver
lei, os servidores públicos podem fazer greve?
SIM. O STF decidiu que, mesmo sem ter sido ainda editada a lei de que trata o art. 37, VII, da CF/88, os
servidores públicos podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os
trabalhadores da iniciativa privada (Lei nº 7.701/88 e Lei nº 7.783/89). Veja trechos da ementa:
(...) 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei nº 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do
caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a
fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei
no 7.783/1989, arts. 9º a 11).
6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei nº 7.701/1988, no que
tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores
públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora
declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.
(...)
6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados,
determinar a aplicação das Leis nºs 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que
envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.
STF. Plenário. MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.
Informativo 845-STF (10/11/2016) – Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante | 4

Assim, duas conclusões podem ser expostas:
 Mesmo não havendo ainda lei tratando sobre o tema, os servidores podem fazer greve e isso não é
considerado um ato ilícito;
 Enquanto não há norma regulamentando este direito, aplicam-se aos servidores públicos as leis que
regem o direito de greve dos trabalhadores celetistas.
Quais são os requisitos para que os servidores públicos possam fazer greve?
São requisitos para a deflagração de uma greve no serviço público:
a) tentativa de negociação prévia, direta e pacífica;
b) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum;
c) deflagração após decisão assemblear;
d) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre
vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é
atividade essencial);
e) adesão ao movimento por meios pacíficos; e
f) a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das
necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.
Caso os servidores públicos realizem greve, a Administração Pública deverá descontar da remuneração
os dias em que eles ficaram sem trabalhar?
 Regra: SIM. Em regra, a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos.
 Exceção: não poderá ser feito o desconto se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta
ilícita do Poder Público.
Greve é considerada pela lei como suspensão do contrato de trabalho
Os dias em que o trabalhador fica afastado do serviço com o objetivo de participar da greve são
considerados pela legislação como período de suspensão do contrato de trabalho. Veja o que diz a Lei nº
7.783/89:
Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de
trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo
arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.
O STF, no julgamento do MI 708, afirmou que este art. 7º deve ser aplicado nas greves envolvendo
servidores públicos. Confira-se:
(...) 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em
si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição,
serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em
consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º
da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de
trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no
caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos
civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do
contrato de trabalho (art. 7º da Lei nº 7.783/1989, in fine). (...)
STF. Plenário. MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.
O contrato de trabalho pode sofrer a paralisação temporária de seus efeitos, embora mantenha a sua vigência.
Essa paralisação pode ser classificada como suspensão ou interrupção.
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Suspensão
(total)

não há trabalho
não há pagamento de salários
não há contagem do tempo de serviço
não há recolhimento fundiário ou mesmo previdenciário

Interrupção
(parcial)

não há trabalho
há pagamento de salários
há contagem do tempo de serviço
há recolhimento fundiário ou mesmo previdenciário

Quando a Lei classifica a greve como hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ela está dizendo que
não haverá trabalho, mas que também não haverá pagamento de salários.
Greve é um direito, mas que possui consequências
Segundo o STF, embora a grave seja possível, porque é um direito constitucional, ela tem consequências.
O desconto dos dias de paralisação é o ônus inerente à greve, assim como a paralisação parcial dos
serviços públicos imposta à sociedade é consequência natural do movimento.
Vale ressaltar que esse desconto dos dias parados não tem finalidade disciplinar punitiva.
Trata-se de um “afastamento” não remunerado do servidor, na medida em que, embora autorizado pela
Constituição Federal, esta não lhe garantiu o pagamento integral dos vencimentos.
Assim, em razão da ausência de prestação específica do serviço por parte do grevista, os descontos devem
ser realizados.
O administrador público poderá deixar de descontar da remuneração do servidor os dias em que ele
ficou sem trabalhar fazendo greve?
NÃO. Ele é obrigado a tomar esta atitude, não podendo dispor sobre isso.
Caso não haja o desconto dos dias paralisados, isso representará:
 enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalharam;
 violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público;
 violação ao princípio da legalidade.
O fato de ser permitido o desconto da remuneração, não faz com que, na prática, o STF esteja dizendo
que a greve no serviço público é proibida?
NÃO. Ao admitir o desconto dos dias paralisados, o STF não está negando o exercício do direito do servidor
público de realizar greve. A participação do servidor público em um movimento paredista é um direito seu,
mas esse direito possui limites e ônus, em especial, por se tratar o serviço público de atividade de
importância estratégica para o Estado em prol da sociedade.
Experiência de outros países
Vale ressaltar que na maioria dos países onde a greve no serviço público é permitida, também ocorre o
desconto da remuneração dos grevistas, o que tem mobilizado a criação, inclusive, de fundos de greve,
como é o caso do Reino Unido (“strike fund”), da França e do Canadá (“fonds de grève”), da Espanha e de
diversos países de língua espanhola (“fondo de huelga”) e de Portugal (“fundos de maneio”).
É possível que a lei que venha a regulamentar o inciso VII do art. 37 preveja a greve no serviço público
como hipótese de interrupção (autorizando o pagamento da remuneração)?
SIM. O Min. Dias Toffoli afirmou que não existe vedação para que o Poder Legislativo preveja na lei que
vier a ser editada que o movimento grevista seja hipótese de interrupção do vínculo.
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Este entendimento de que deverá haver desconto na remuneração dos servidores grevistas já era a
posição do STF?
SIM. Existem inúmeros julgados anteriores do STF no mesmo sentido. Como exemplo, cite-se:
(...) Inexiste direito à restituição dos valores descontados decorrentes dos dias de paralisação. Precedente.
MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. (...)
STF. 2ª Turma. AI 824949 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/08/2011.
TST
O Tribunal Superior do Trabalho também vem considerando a greve como hipótese de suspensão
contratual (art. 7º da Lei nº 7.783/89), de forma que os dias de paralisação não devem ser remunerados,
salvo situações excepcionais, tais como aquelas em que o empregador contribui, mediante conduta
recriminável, para que a greve ocorra, ou quando há acordo entre as partes. Nesse sentido:
(...) O entendimento desta Seção Especializada é o de que, independentemente de a greve ter sido
declarada abusiva, ou não, ela suspende o contrato de trabalho (art. 7º da Lei de Greve), razão pela qual
não é devido o pagamento dos dias parados. A exceção ocorre em situações excepcionais, tais como
aquelas em que o empregador contribui, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorra, ou
quando há acordo entre as partes, hipóteses não configuradas no caso em tela. (...)
(TST, RO nº 1000229-73.2014.5.02.0000, Relatora a Ministra Dora Maria da Costa, Seção Especializada em
Dissídios Coletivos, DEJT 19/12/14).
Não poderá ser feito o desconto se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do
Poder Público
Considera-se assim aquelas circunstâncias em que o ente da administração tenha contribuído, mediante
conduta recriminável, para que a greve ocorresse. Ex: não haverá desconto se a greve tiver sido provocada
por atraso no pagamento aos servidores públicos ou se houver outras circunstâncias excepcionais que
justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho.
Em vez de realizar o desconto, é possível que os servidores públicos façam a compensação dos dias
parados (ex: trabalhando duas horas a mais por dia)?
SIM. A compensação dos dias e horas paradas ou mesmo o parcelamento dos descontos poderão ser
objeto de negociação, uma vez que se encontram dentro das opções discricionárias do administrador.
Ressalte-se, contudo, que não há uma obrigatoriedade de a Administração Pública aceitar a compensação.
Tese que foi fixada pelo STF:
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do
direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela
decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar
demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
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DIREITO CIVIL
DIREITOS AUTORAIS
A Lei nº 12.853/2013, que modificou a Lei nº 9.610/98, é constitucional
A Lei nº 9.610/98 regulamenta os direitos autorais no Brasil.
A Lei nº 12.853/2013 modificou a Lei nº 9.610/98 com o objetivo de alterar diversas regras
sobre a gestão coletiva dos direitos autorais.
Foram ajuizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a novidade legislativa.
O STF, contudo, julgou as ações inteiramente improcedentes, afirmando que as alterações
implementadas pela Lei nº 12.853/2013 são válidas e não violam a Constituição Federal.
STF. Plenário. ADI 5062/DF e ADI 5065/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 27/10/2016 (Info 845).
Propriedade intelectual
A propriedade intelectual é um gênero, que abrange duas espécies:
PROPRIEDADE INTELECTUAL
a) DIREITOS AUTORAIS
b) PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Consistem na propriedade dos direitos sobre obras Engloba a propriedade relacionada com as
literárias e artísticas.
invenções, patentes e marcas.
Protegidos pelo art. 5º, XXVII, da CF/88.
Protegida pelo art. 5º, XXIX, da CF/88.
Regulados pela Lei nº 9.610/98.
Tratada pela Lei nº 9.279/96.
Normalmente estudados em Direito Civil.
Geralmente estudada em Direito Empresarial.
Direito autoral
Direito autoral é o conjunto de regras previstas na lei como forma de proteger os interesses da pessoa
física ou jurídica que criou uma obra intelectual.
Ex: o art. 5º, XXVII, da CF/88 afirma que o autor da obra intelectual possui o direito de utilizar, publicar ou
reproduzir, com exclusividade, a obra que ele criou. Obviamente, este autor poderá ceder, gratuita ou
onerosamente, este direito para outras pessoas, mas esta é uma decisão sua. Confira o texto constitucional:
Art. 5º (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
A proteção dos direitos autorais é muito importante porque, se não houvesse esse amparo, dificilmente os
autores se sentiriam motivados a produzir obras intelectuais, gastando seu tempo e seus recursos sem
obter qualquer retorno econômico.
Gestão coletiva de direitos autorais
A experiência ao redor do mundo demonstrou que é muito complicado para o autor defender, pessoal e
individualmente, seus direitos autorais. Não há como ele controlar e fiscalizar isso sozinho. Imagine se um
compositor teria condições de verificar se em todas as festas, rádios, TVs etc ao redor do país a sua música
estaria sendo executada. Praticamente impossível.
Além disso, algumas vezes uma obra possui vários titulares de direitos autorais (ex: uma música gravada
por uma banda), o que torna ainda mais difícil a fiscalização e a repartição dos direitos de cada um caso
isso fosse feito individualmente.
Pensando nisso, idealizou-se o modelo de gestão coletiva de direitos autorais.
Gestão coletiva de direitos autorais consiste no exercício e na defesa das prerrogativas legais inerentes à
criação intelectual através de associações formadas por titulares desses direitos (Min. Luiz Fux).
Desse modo, na gestão coletiva, os direitos autorais são protegidos, fiscalizados e cobrados de quem os
utilizar não pelos autores individualmente, mas sim por associações.
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Ao reunir todos os autores em uma associação, torna-se mais simples a identificação e a negociação do
licenciamento dos direitos. Ao mesmo tempo, viabiliza-se que uma mesma estrutura de fiscalização e
cobrança seja utilizada por diferentes titulares, diluindo os custos.
Previsão constitucional da gestão coletiva de direitos autorais
A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade da gestão coletiva de direitos
autorais. Veja:
Art. 5º (...)
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
(...)
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
A redação não é das melhores, mas o que diz o texto constitucional é que as representações sindicais ou
associativas possuem o direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras intelectuais. Esse
direito é também assegurado aos próprios criadores e intérpretes.
Gestão coletiva de direitos autorais na Lei nº 9.610/98
De acordo com a Lei nº 9.610/98, a gestão coletiva de direitos autorais deve ser organizada em:
i) associações de classe representativas de titulares de direitos de autor e conexos, criada para o exercício
e defesa desses direitos (art. 97); e
ii) ECAD, que congrega as associações anteriores, sendo responsável, em regime de monopólio, pela
arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais (art. 99).
ECAD
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é uma sociedade civil, de natureza privada, instituída
pela Lei federal nº 5.988/73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais Brasileira (Lei nº 9.610/98).
É uma entidade composta por sete associações de gestão coletiva musical e que tem por função formular
a política e a normatização da arrecadação e distribuição de direitos autorais decorrentes da execução
pública de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas, possuindo legitimidade para
defender em juízo ou fora dele a observância dos direitos autorais em nome de seus titulares.
Problemas na gestão coletiva realizada pelo ECAD
Ao longo dos anos, o ECAD constantemente esteve envolvido em problemas na gestão coletiva dos
direitos autorais, tendo sido realizada em 2011 uma CPI no Senado Federal para apurar tais fatos.
As acusações, dentre outras, são as de que o ECAD estaria praticando irregularidades na arrecadação e
distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e prática de cartel no
arbitramento de valores de direito autoral e conexos.
A conduta do ECAD também foi objeto de apuração pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), que concluiu pela existência de abuso de poder dominante por parte do Escritório.
Desse modo, a gestão coletiva de direitos autorais, envolve um "trade-off" socialmente relevante. Tradeoff é uma expressão inglesa que indica quando há um conflito de escolha. Adota-se determinada postura
econômica para resolver um problema, mas ao mesmo tempo esta escolha gera um efeito colateral.
Assim, as partes envolvidas deverão escolher qual dos dois "problemas" é que será suportado.
No caso da gestão coletiva de direitos autorais é isso que ocorre: de um lado, é bom para os titulares dos
direitos autorais pelas vantagens já expostas acima, mas, por outro, existiam (ou ainda existem) problemas
no modelo adotado pelo Brasil.
Lei nº 12.853/2013 como forma de tentar corrigir esses problemas
Uma das conclusões da CPI realizada no Senado para investigar o ECAD foi a de que a Lei nº 9.610/98
precisava ser aperfeiçoada.
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Pensando nisso, em 2013 foi editada a Lei nº 12.853/2013, que alterou diversos dispositivos da Lei nº
9.610/98, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais.
De um modo geral, a Lei nº 12.853/2013 aumenta a participação do governo brasileiro, em especial dos
Ministérios da Cultura e da Justiça, no setor.
As alterações da Lei nº 12.853/2013 podem ser resumidas em cinco pilares:
a) transparência: cria obrigações mais claras para a gestão coletiva;
b) eficiência econômica e técnica: permite que artistas tenham o direito de serem informados sobre seus
direitos e créditos;
c) modernização: reorganiza a gestão coletiva e racionaliza a estrutura das associações que a compõem;
d) regulação: mantém a existência de um único escritório central subordinado ao Ministério da Justiça; e
e) fiscalização: determina que o Ministério da Justiça ficará responsável pela fiscalização da gestão coletiva.
ADIs
As novidades legislativas não agradaram as associações de músicos, compositores e intérpretes, que
ajuizaram duas ações diretas de inconstitucionalidade contra as modificações promovidas.
O STF, contudo, julgou as ações inteiramente improcedentes, afirmando que as alterações implementadas
com a Lei nº 12.853/2013 são válidas e não violam a Constituição Federal.
Irei abaixo fazer um resumo dos pontos que foram questionados e do que decidiu o STF.
1) Tramitação do projeto de lei de forma muito rápida
Alegação das autoras: argumentou-se que a Lei nº 12.853/2013 seria formalmente inconstitucional porque
teria tramitado de forma muito rápida, “em tempo recorde”, ao longo de 14 dias, sem justificativa para o
rito de urgência.
O que decidiu o STF: a CF/88 não estabeleceu prazos mínimos para tramitação de projetos de lei, nem
disciplinou o regime urgente de deliberação, circunstância que confere espaço suficiente para o legislador
imprimir aos seus trabalhos a cadência que reputar adequada. Para que o Poder Judiciário possa interferir
no âmago do processo legislativo, deverá haver um motivo muito forte a demonstrar que ocorreu violação
ao texto expresso das normas da Constituição.
2) Art. 68, §§ 6º e 8º; art. 98-B, I, II, VI e parágrafo único; art. 109-A
Tais dispositivos impõem que sejam divulgadas informações sobre a execução pública das obras
intelectuais e sobre a arrecadação dos respectivos direitos (art. 68, §§ 6º e 8º, e art. 98-B, I, II e parágrafo
único). Além disso, proíbem a pactuação de cláusulas de confidencialidade nos contratos de licenciamento
(art. 98-B, VI) e estabelecem penalidades em caso de descumprimento (art. 109-A).
Alegação das autoras: tais previsões violam o art. 5º, X (intimidade e vida privada) e o art. 170 (ordem
econômica) da CF/88.
O que decidiu o STF: tais regras são instrumentos proporcionais, previstos com o objetivo de garantir a
transparência da gestão coletiva de direitos autorais, finalidade legítima segundo a ordem constitucional
brasileira. É importante que sejam divulgados os critérios de cálculo ou de arbitramento dos valores. A
publicidade do sistema de gestão coletiva é de interesse não só dos usuários efetivos, como também dos
usuários potenciais, que esperam conhecer os critérios de cobrança a que estarão sujeitos (ex: produtores
de eventos).
O alegado sacrifício à intimidade dos autores encontra-se devidamente compensado pelos benefícios
decorrentes da transparência na gestão coletiva.
3) Art. 97, §1º
O art. 97, § 1º estabelece que as associações de titulares de direitos autorais exercem atividade de
interesse público e devem atender a sua função social.
Alegação das autoras: não há interesse público envolvido, uma vez que tais associações cuidam
exclusivamente de direitos privados e disponíveis dos seus respectivos titulares. Logo, segundo alegaram
as autoras, esta previsão seria apenas uma tentativa do Poder Público de fazer uma intervenção estatal
indevida nas liberdades individuais, no direito de propriedade e na livre iniciativa.
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O que decidiu o STF: a previsão legal apenas reproduziu o entendimento do STF no sentido de que "as
associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social,
mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode
denominar de espaço público, ainda que não-estatal" (STF. 2ª Turma. RE 201.819, rel. p/ acórdão Min.
Gilmar Mendes, julgado em 11/10/2005). A atividade exercida por essas associações goza de extrema
importância social, o que revela a sua natureza transindividual.
4) Art. 5º, XIV; Art. 97, §§ 5º e 6º; Art. 98, §§ 13 e 14; Art. 99, §1º; Art. 99-A, parágrafo único
Esses dispositivos limitam aos titulares originários (art. 5º, XIV) o direito de voto (art. 97, §5º) e a
possibilidade de assumir cargos de direção nas associações (art. 97, §6º). Além disso, criam regras sobre a
eleição de dirigentes das associações (art. 98, §§13 e 14) e estabelecem critério de voto unitário no ECAD
(art. 99, §1º e art. 99-A, parágrafo único).
Alegação das autoras: tais previsões violam a liberdade de associação (art. 5º, XVII, XVIII e XIX, da CF/88), a
garantia da transmissibilidade dos direitos autorais (art. 5º, XXVII), o princípio da isonomia (art. 5º, caput)
e a propriedade privada (art. 5º, XXII e art. 170, II).
O que decidiu o STF: essa distinção feita pela lei entre titulares originários e titulares derivados de obras
intelectuais, para fins de participação na gestão coletiva de direitos autorais, situa-se dentro da margem
de conformação do legislador para disciplinar a matéria. Em outras palavras, não houve ofensa a qualquer
dispositivo constitucional, uma vez que a CF/88 não garante de forma expressa que os titulares derivados
tenham que participar da gestão coletiva. Ao contrário, este direito é assegurado expressamente apenas
aos titulares originários (art. 5º, XXVIII, "b").
O fato de os titulares derivados não terem direito de participar da gestão coletiva não impacta sobre os
seus direitos patrimoniais, que continuam a gozar das mesmas expressões econômicas de que
desfrutavam até então.
A importância dos titulares originários é maior para a criação intelectual, cujo estímulo é a finalidade
última da gestão coletiva, o que justifica este tratamento diferenciado.
5) Art. 98, §1º; Art. 98-A; e Arts. 4º , 5º, 6º, 7º e 8º
Tais dispositivos exigem que as associações, antes de poderem cobrar os direitos autorais, deverão fazer
uma habilitação em órgão da Administração Pública federal (art. 98, §1º), segundo procedimento fixado
pela Lei (art. 98-A). Além disso, atribuem ao Ministério da Cultura o poder de regulamentar a gestão
coletiva (art. 7º e 8º).
Alegação das autoras: argumentam que as aludidas regras violam a liberdade de associação (art. 5º, XVII a
XX, da CF/88), o princípio da proporcionalidade, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
O que decidiu o STF: em primeiro lugar, cumpre esclarecer que essas normas não se aplicam a toda e
qualquer associação formada por titulares de direitos autorais, mas apenas àquelas que desejam exercer a
atividade específica de cobrança e distribuição de direitos autorais.
As regras são legítimas porque a relevância transindividual da gestão coletiva, ao envolver interesses de
usuários e titulares, justifica a presença regulatória maior do Estado na criação, na organização e no
funcionamento das entidades que operam no setor.
A exigência de habilitação prévia configura típico exercício de poder de polícia preventivo, voltado a aferir
o cumprimento das obrigações legais exigíveis desde o nascedouro da entidade.
As associações arrecadadoras já existentes devem conformar-se à legislação em vigor, sujeitando-se às
alterações supervenientes à sua criação, dado que (i) as regras de transição são justas e (ii) não existe
direito adquirido a regime jurídico na ordem constitucional brasileira.
6) Art. 98, §§ 3º, 4º, 10, 11 e 15
Os dispositivos estabelecem regras para a negociação de preços e formas de licenciamento dos direitos
autorais (art. 98, §§ 3º e 4º). Além disso, disciplinam a destinação de créditos e valores não identificados
(art. 98, §§ 10 e 11). Por fim, fixam prazo mínimo para que os titulares comuniquem às respectivas
associações a intenção em arrecadar pessoalmente os seus direitos (art. 98, §15).
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Alegação das autoras: argumentam que isso viola o direito de propriedade e a livre iniciativa.
O que decidiu o STF: a Lei nº 12.853/2013 não estipulou um tabelamento de valores, limitando-se a fixar
parâmetros genéricos (razoabilidade, boa fé e usos do local de utilização das obras) para o licenciamento
de direitos autorais no intuito de corrigir as distorções propiciadas pelo poder de mercado das associações
gestoras, sem retirar dos próprios titulares a prerrogativa de estabelecer o preço de suas obras.
A finalidade básica da alteração legislativa foi a de permitir que houvesse outras modalidades de negócio
jurídico, considerando que antes da Lei só existia a denominada “licença-cobertor” (blanket license).
Na blanket license, o usuário adquire, a um preço fixo, o direito de reproduzir, quantas vezes desejar e por
tempo especificado, toda e qualquer obra que conste do repertório da associação contratante. A cobrança
não é proporcional à utilização do conteúdo. Para alguns usuários, esse modelo de contrato é, de fato, o
mais adequado, como ocorre em locais de frequência coletiva (ex: hospital), bem como estações de rádio
e emissoras de televisão que executam programação alheia. No entanto, não era correto, como acontecia
antes da alteração, que o licenciamento global fosse a única opção de negócio, uma vez que reduzia a
quantidade de transações realizadas no mercado e gerava diversos efeitos econômicos contrários.
Justamente por isso, antes da alteração da Lei, o CADE entendeu que a previsão da licença cobertor
(blanket license) como única modalidade de licenciamento de direitos autorais representava "abuso de
poder dominante" por parte do ECAD e das associações a ele vinculadas.
Dessa forma, o que a Lei nº 12.853/2013 pretendeu foi corrigir o conjunto de distorções propiciado pelo
poder de mercado das associações gestoras de direitos autorais, sem, contudo, retirar dos próprios
autores e titulares a prerrogativa de estabelecer o preço de suas obras.
Vale ressaltar que o licenciamento pelo formato global ou cobertor (blanket license) permanece válido,
desde que não seja mais o único tipo de contrato disponível. Assim, a nova disciplina legal aboliu apenas a
exclusividade da blanket license, mas não a sua existência ao lado de outras modalidades de
licenciamento, a serem negociadas pelas partes.
Por fim, o prazo mínimo para a comunicação estabelecido pela Lei permite que a associação, ao proceder
à cobrança de seu repertório, possa excluir os valores referentes ao titular que atue pessoalmente,
minimizando as chances de falhas de comunicação que propiciem duplicidade de cobrança e tumultuem a
gestão coletiva.
7) Art. 98, §§ 6º, 7º e 8º
As normas exigem que as associações mantenham e disponibilizem, por meio eletrônico, cadastro
centralizado de dados relativos aos direitos autorais (art. 98, §6º), assegurando ao Ministério da Cultura
acesso contínuo e integral a tais informações (art. 98, §7º). Além disso, atribuem ao Ministério da Cultura
o papel de arbitrar eventuais conflitos e retificar as informações necessárias (art. 98, §8º).
Alegação das autoras: essas previsões violam o direito à privacidade e o princípio da proporcionalidade.
O que decidiu o STF: o cadastro unificado de obras justifica-se como forma de (i) prevenir a prática de
fraudes e (ii) evitar a ocorrência de ambiguidades quanto à participação individual em obras com títulos
similares. É de interesse de qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter conhecimento acerca das
participações individuais nas obras. A possibilidade de retificação do cadastro pelo Ministério da Cultura
evita a prematura judicialização de eventuais conflitos, além de permitir o enfrentamento da controvérsia
a partir de perspectiva técnica e especializada.
8) Art. 98, §§ 12 e 16; Art. 99, §§ 4º, 8º e 9º
Essas normas estabelecem critérios para que as associações possam cobrar taxa de administração (art. 98,
§12), preveem regras para a distribuição dos valores arrecadados aos autores (art. 99, §4º) e limitam o
poder de os associados deliberarem sobre a utilização dos recursos recolhidos pelas entidades que
integram (art. 98, §16).
Alegação das autoras: violação à liberdade de associação (art. 5º, XVII a XX), ao direito de propriedade (art.
5º, XXII) e à livre iniciativa (art. 1º, IV).
O que decidiu o STF: a imposição de limites máximos para as taxas de administração justifica-se para
corrigir as distorções que existiam. Além disso, nem sempre os serviços prestados pelas associações e pelo
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ECAD se traduzia em benefício aos titulares dos direitos autorais.
A nova sistemática prevista na Lei foi construída com base em sólidas premissas empíricas e procura
reconduzir as entidades de gestão coletiva ao seu papel puramente instrumental.
9) Art. 99, § 7º
O art. 99, §7º, acrescentado pela Lei nº 12.853/2013, prevê que se uma associação de gestão coletiva
perder a habilitação que é necessária para que possa atuar, ela deverá cooperar para que uma outra
associação assuma esta função, sem qualquer prejuízo aos titulares. Para isso, a lei determina que ela
transfira todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos.
Alegação das autoras: isso viola o direito de propriedade e os segredos do negócio da associação que
perdeu a habilitação.
O que decidiu o STF: as associações integrantes da gestão coletiva possuem natureza instrumental,
existindo para servir como intermediárias entre os usuários (pessoas que utilizam as obras) e os titulares
dos direitos autorais. A propriedade da associação também possui esse mesmo caráter instrumental.
Assim, se uma associação perde a sua habilitação para atuar na cobrança dos direitos autorais, é correto
que a lei estabeleça medida para evitar que os titulares dos direitos saiam prejudicados com eventual
demora de outra associação para assumir este lugar. A Lei nº 12.853/2013 apenas previu uma transição
razoável e menos traumática para usuários e titulares.
10) Art. 98-C e art. 100-B
As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores devidos, em
caráter regular e de modo direto, aos seus associados (art. 98-C, caput).
O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado. No entanto, se a
associação não fornecer as informações necessárias ao associado, este poderá pedir o auxílio do
Ministério da Cultura, que poderá determinar a prestação de contas pela associação (art. 98-C, §§ 1º e 2º).
O art. 100-B, por sua vez, prevê que os litígios entre:
 os usuários e os titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento,
aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação; e
 titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição...
...poderão ser resolvidos por mediação ou arbitragem realizada por órgão da Administração Pública
Federal, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência.
Alegação das autoras: violação à livre iniciativa, ao direito de propriedade e à separação de Poderes.
O que decidiu o STF: a previsão da intervenção do Ministério da Cultura evita a judicialização de questões
jurídicas simples, como as relativas à prestação de contas por associações a associados. Vale lembrar que
as associações de gestão coletiva administram recursos alheios, sendo inquestionável o dever de
transparência para com os titulares de direitos autorais.
De outro lado, a mediação e a arbitragem, enquanto métodos voluntários e alternativos à jurisdição
estatal, minimizam a demanda pelo Poder Judiciário e propiciam a análise dos conflitos por técnicos e
especialistas no tema. Além disso, esta é apenas uma opção, ou seja, uma faculdade conferida às partes
envolvidas, não sendo obrigatória a sua utilização.
11) Art. 99-A, caput
Vimos no início da explicação que o ECAD é formado por associações de gestão de direitos autorais. Pois
bem. Este art. 99-A determina que o ECAD deverá admitir em seus quadros, além das associações que o
constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de
atuação e estejam habilitadas por órgão da Administração Pública Federal (art. 98-A).
Alegação das autoras: as requerentes pedem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal por
violação à propriedade privada, à liberdade de associação e ao princípio da proporcionalidade.
O que decidiu o STF: a referida previsão legal tem por objetivo impedir que o ECAD e as associações já
existentes possam asfixiar a criação de novas entidades impedindo que elas também façam parte do
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ECAD. A criação de novas entidades coletivas produz uma positiva pressão competitiva sobre as
associações já atuantes, que tenderão a ser mais eficientes, oferecendo serviço de qualidade e com maior
retorno para seus associados. O dever de admitir toda entidade habilitada é o ônus que recai sobre o ECAD
como contrapartida proporcional ao bônus do monopólio legal que lhe favorece.
Observação final
A participação do Estado na gestão coletiva de direitos autorais assume graus variados em diferentes
democracias constitucionais, o que sugere não existir um modelo único, perfeito e acabado de atuação do
Poder Público neste campo. O maior ou o menor protagonismo do Estado dependerá sempre das escolhas
políticas dos governos eleitos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
REPERCUSSÃO GERAL
É possível a rediscussão da repercussão geral no Plenário físico
mesmo tendo sido reconhecida previamente no Plenário Virtual
Importante!!!
O reconhecimento da repercussão geral no Plenário Virtual não impede sua rediscussão no
Plenário físico, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de
manifestações suficientes.
STF. Plenário. RE 584247/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845).
NOÇÕES GERAIS SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL
Natureza jurídica
A repercussão geral é um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
Para que o RE seja conhecido, é necessário que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso.
Desse modo, o STF não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada
não oferecer repercussão geral.
A repercussão geral é o último requisito de admissibilidade do RE a ser analisado. Assim, só será analisado
se o RE possui repercussão geral se não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão (art. 323
do RISTF).
Previsão
A repercussão geral está prevista no § 3º do art. 102 da CF/88, no art. 1.035 CPC/2015 e no Regimento
Interno do STF (RISTF):
Art. 102 (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão
do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
A exigência da repercussão geral foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC 45/04.
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Mas qual é o sentido dessa expressão "repercussão geral"?
Diz-se que há repercussão geral no recurso extraordinário quando nele estão sendo discutidas questões
relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses
subjetivos da causa.
Finalidade
O objetivo da exigência da “repercussão geral” foi o de evitar que o STF julgasse recursos extraordinários
de menor relevância, contribuindo, assim, para a redução do volume de processos na Corte.
Repercussão geral como sinônimo de casos repetitivos
A repercussão geral, como vimos acima, é um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
Essa é a sua natureza jurídica por força de lei. No entanto, na prática, observamos também que se utiliza a
expressão "repercussão geral" como sinônima de recurso extraordinário repetitivo (art. 1.036 do CPC).
Assim, algumas vezes o STF, por meio de seu Plenário, julga um recurso extraordinário repetitivo e fixa
uma tese que vale para todos os casos semelhantes que estavam aguardando a posição da Corte. Neste
caso, na prática, diz-se que o STF julgou um recurso extraordinário "sob o rito da repercussão geral" (ou
sob a sistemática da repercussão geral). O mais "correto" seria dizer que foi julgado um recurso
extraordinário repetitivo, mas esta não é a nomenclatura empregada na prática.
Portanto, não confunda:
 repercussão geral é um pressuposto de admissibilidade de todo RE. Isso significa que todo RE, para ser
conhecido, deve ter repercussão geral. Como regra, tais recursos são julgados por uma das Turmas do STF.
 alguns recursos extraordinários tratam de matérias que também estão presentes em inúmeros outros
processos (recursos extraordinários repetitivos). Neste caso, deve-se adotar o procedimento do art.
1.036 e ss do CPC e quem irá julgar o recurso é o Plenário do STF, fixando uma tese que irá valer para
todos os demais feitos. Na prática, fala-se em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da
repercussão geral.
Essa exigência da repercussão geral aplica-se também para recursos extraordinários que versem sobre
matéria criminal?
SIM. O requisito constitucional da repercussão geral aplica-se aos recursos extraordinários em geral,
incluindo também as causas criminais (STF. Plenário. AI 664567 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado
em 18/06/2007).
Quem deverá demonstrar a existência da repercussão geral?
O recorrente. Assim, a parte que interpõe o recurso extraordinário deverá apresentar as razões pelas quais
aquele recurso possui repercussão geral e, portanto, deve ser conhecido pelo STF.
O CPC/1973 exigia que o recorrente demonstrasse a repercussão geral em forma de preliminar do recurso.
O CPC/2015 dispensou esta exigência e, por isso, o recorrente poderá demonstrar a repercussão geral sem
maiores formalidades, em qualquer parte do recurso. Nesse sentido:
Enunciado 224-FPPC: A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada,
sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico.
Apesar do enunciado acima, entendo recomendável que o recorrente abra um tópico específico para
tratar sobre a repercussão geral, até porque o Regimento Interno do STF possui previsão que exige
manifestação formal e fundamentada do recorrente (art. 327).
Fundamento utilizado pelo STF para reconhecer a repercussão geral
O STF pode reconhecer que há repercussão geral com base em razões diferentes daquelas alegadas pela
parte recorrente, ou seja, a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar que existe
repercussão geral não vincula o STF, podendo o Tribunal admiti-lo por fundamento diverso.
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Ex: o recorrente diz que há repercussão geral sob o ponto de vista econômico e o STF entende que não,
mas existe repercussão sob o prisma social.
Demonstração de repercussão geral mesmo se o tema já foi enfrentado pelo STF
Se o STF já reconheceu a existência de repercussão geral em outros recursos que tratam sobre o mesmo
tema, ainda assim o recorrente deverá abrir um tópico para justificar a existência de repercussão geral?
SIM. É indispensável esse capítulo específico de repercussão geral mesmo que a matéria já tenha sido
reconhecida em processo diverso. Em outras palavras, ainda que o STF já tenha afirmado em outros
processos que aquele tema possui repercussão geral, deverá o recorrente abrir um tópico explicando isso.
Presunção absoluta de repercussão geral
O art. 1.035, § 3º e o art. 987, § 1º do CPC/2015 preveem três hipóteses nas quais há presunção absoluta
da existência de repercussão geral.
Assim, haverá repercussão geral sempre que o recurso extraordinário interposto estiver impugnando um
acórdão que tenha:
1) contrariado súmula ou jurisprudência dominante do STF;
2) reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal (respeitada a reserva de plenário).
3) julgado o mérito de incidente de resolução de demandas repetitivas.
Mesmo assim, é recomendável que o recorrente explique que existe a repercussão geral porque o caso em
questão trata sobre uma dessas hipóteses acima.
Intervenção de terceiros
O CPC prevê que o Relator do RE poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do STF (art. 1.035, § 4º).
Dessa feita, é possível a intervenção de amicus curiae no procedimento de análise da repercussão geral
em recurso extraordinário.
EXAME DA REPERCUSSÃO GERAL
Quem examina se há ou não repercussão geral?
O STF (exclusivamente ele). O tribunal a quo não pode negar seguimento ao recurso extraordinário sob o
argumento de que não há repercussão geral.
Quórum
Para que o STF recuse o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, é necessário o voto de,
no mínimo, 2/3 dos Ministros (2/3 de 11 = 8 Ministros). Assim, se apenas 7 Ministros ou menos decidirem
que não há repercussão geral, o recurso será conhecido.
A doutrina afirma, portanto, que existe uma presunção de que todos os recursos extraordinários possuem
repercussão geral, presunção esta que só pode ser afastada pelo voto de, no mínimo, 8 Ministros.
Qual órgão do STF decide se há repercussão geral?
Em regra, é o Plenário. No entanto, se a Turma (1ª ou 2ª) decidir pela existência da repercussão geral por,
no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário para deliberar sobre a
repercussão geral. A razão disso é muito simples: o STF só pode dizer que não há repercussão geral pelo
voto de, no mínimo, 8 Ministros. Como na Corte, há 11 Ministros, se 4 afirmam que há repercussão geral,
sobram apenas 7 votos, o que seria insuficiente para afastar a repercussão geral.
Se o STF entender que há repercussão: o RE será conhecido e o Tribunal irá examinar o mérito do recurso.
Se o STF entender que não há repercussão: o RE não será conhecido.
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Recurso contra a decisão do STF que não conhece o RE por ausência de repercussão geral: não há. Tratase de decisão irrecorrível.
Decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica: se for negada a existência da repercussão
geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente.
PLENÁRIO VIRTUAL DO STF
Impossibilidade de o Plenário se reunir presencialmente
Se o Plenário do STF fosse se reunir presencialmente para apreciar a existência de todos os recursos
extraordinários que chegam na Corte, isso iria abarrotar a pauta, tornando inviável o funcionamento do
Tribunal.
Pensando nisso, idealizou-se uma forma mais prática de os Ministros apreciarem conjuntamente se existe
ou não repercussão geral: o julgamento eletrônico por meio de um "Plenário virtual".
Como funciona antes de o RE chegar até o Plenário virtual
O Relator sorteado examina se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do RE (exs:
tempestividade, preparo, legitimidade etc.).
1) Se estiver faltando algum, o RE será inadmitido.
2) Se estiverem todos presentes, faltará ainda examinar a repercussão geral. Aqui surgem quatro opções:
2.1) o RE interposto trata de matéria idêntica a outro RE no qual o STF afirmou que não existe repercussão
geral: neste caso, o Relator aplica o precedente e reafirma que não existe repercussão geral (salvo se a
tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão);
2.2) o RE interposto trata de matéria idêntica a outro RE no qual o STF afirmou que existe repercussão
geral: neste caso, o Relator aplica o precedente e reafirma que existe repercussão geral;
2.3) o RE interposto trata sobre matéria na qual há presunção absoluta de repercussão geral;
2.4) não sendo nenhuma das hipóteses dos itens 3.1, 3.2 ou 3.3, a análise será levada ao Plenário virtual.
Plenário virtual
Não sendo nenhuma das hipóteses dos itens 2.1, 2.2 ou 2.3 acima listados, o Relator submeterá, por meio
eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão
geral. Isso significa que o Relator entra no sistema informatizado do STF e insere sua manifestação. Ex:
"Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão... Penso que existe repercussão geral porque...".
Os demais Ministros também possuem acesso ao sistema informatizado e, a partir do momento em que o
Relator inserir seu posicionamento, eles terão um prazo de 20 dias para analisar e para encaminhar,
também por meio eletrônico, manifestação sobre a questão da repercussão geral. Exs: "De acordo com o
Relator"; "Com a devida vênia, penso que não existe repercussão geral porque..."
 Se 8 ou mais Ministros se manifestarem dizendo que não há repercussão geral: o RE não será conhecido.
 Se 4 ou mais Ministros se manifestarem dizendo que há repercussão geral: o RE será conhecido.
Obs: repito que a decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível.
Os Ministros são "obrigados" a se manifestar neste prazo de 20 dias? O que acontece se nenhum ou
poucos Ministros se manifestarem? Ex: o Relator se manifesta dizendo que há repercussão geral, um
Ministro o acompanha e outro diverge.
Regra: neste caso, haverá um reconhecimento tácito ou implícito da existência da repercussão geral.
Em outras palavras, se, em 20 dias, não houver no mínimo 8 votos negando a existência do requisito, isso
significa que o Plenário virtual reconheceu a existência da repercussão geral. Isso está previsto no
regimento interno do STF:
Art. 324 (...) § 1º Decorrido o prazo sem manifestações suficientes para recusa do recurso, reputar-se-á
existente a repercussão geral.
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Exceção: se o Relator, em sua manifestação no Plenário virtual, afirmar que o recurso não deve ser
conhecido porque a matéria nele tratada é de natureza infraconstitucional, neste caso, a ausência de
pronunciamento dos Ministros no prazo de 20 dias será considerada como manifestação de inexistência
de repercussão geral (art. 324, § 2º do RISTF).
O que acontece depois de o Plenário Virtual decidir que há repercussão geral? Ele já irá julgar
diretamente o mérito?
Regra: NÃO. Depois de ser reconhecida a repercussão geral, o Relator irá levar o seu voto quanto ao
mérito para julgamento da Turma ou do Plenário (físico).
Exceção: se o Relator estiver em seu voto apenas reafirmando a jurisprudência dominante do STF, o
julgamento deste recurso também poderá ser realizado por meio eletrônico (art. 323-A do RISTF).
Obs: em concursos públicos, nunca vi este assunto ser cobrado com tanta profundidade, como as exceções
que coloquei acima. Portanto, preocupe-se em entender as regras gerais.
Imagine que, no Plenário Virtual, 7 Ministros concluíram que havia repercussão geral. Como se passou o
prazo de 20 dias, houve reconhecimento implícito da existência do requisito. Chegando, contudo, no
Plenário físico, 10 Ministros se manifestaram expressamente afirmando que, no caso concreto, não
existe repercussão geral. Isso é possível?
SIM.
O reconhecimento da repercussão geral no Plenário Virtual não impede sua rediscussão no Plenário
físico, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes.
STF. Plenário. RE 584247/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845).
Daniel Assumpção Neves concorda com essa decisão do STF e afirma que, mesmo a repercussão geral
tendo sido reconhecida pelo Plenário Virtual, é possível que seja posteriormente afastada em sessão
presencial. Isso porque a repercussão geral é "um pressuposto de admissibilidade específico do recurso
extraordinário, e o juízo de admissibilidade recursal não preclui por tratar-se de matéria de ordem
pública." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.756).
O julgamento da repercussão geral por meio do Plenário Virtual é constitucional?
SIM. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/88 pelo fato de o julgamento poder ser tácito ou implícito. Isso
porque "a existência de repercussão geral é presumida, somente deixando de existir em caso de
manifestação de pelo menos oito ministros do STF. A manifestação tácita confirma a presunção já
existente, não ofendendo a exigência constitucional de fundamentação explícita." (DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 370).
O julgamento sobre a repercussão geral no Plenário Virtual não ocorre em sessão pública, com debates,
discussões, sustentação oral. Mesmo assim, não há inconstitucionalidade porque o que violaria a
Constituição seria a existência de um julgamento secreto, sem publicidade (art. 93, IX, da CF/88). No
entanto, o julgamento pelo Plenário Virtual não é secreto. Ao contrário, todas as manifestações são
juntadas ao processo e o teor da decisão é publicado no Diário Oficial.
Além disso, o interessado poderá acompanhar a votação em tempo real no site do STF.
Como posso conceituar Plenário Virtual?
Desse modo, o Plenário Virtual é uma sistemática adotada pelo STF por meio do qual os Ministros julgam
se há ou não repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos. No Plenário virtual as
manifestações são feitas de forma eletrônica, sem a necessidade que os Ministros se reúnam
presencialmente, o que visa a otimizar os trabalhos.
No Plenário Virtual, a critério do Relator, também poderão ser julgados agravos regimentais e embargos
de declaração.
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RECLAMAÇÃO
Não existe reclamação preventiva
Não é cabível a propositura de reclamação preventiva.
A reclamação não tem caráter preventivo, de modo que não serve para impedir a eventual
prática de decisão judicial ou ato administrativo.
O ajuizamento da reclamação pressupõe a existência de um ato que efetivamente já tenha
usurpado a competência do Tribunal, violado a autoridade de alguma de suas decisões que possua
efeito vinculante ou incidido em alguma das outras hipóteses de cabimento deste instituto.
STF. Decisão monocrática. Rcl 25310 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 03/10/2016 (Info 845).
STF. Plenário. Rcl 4058 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 17/02/2010.
O que é a reclamação?
Reclamação é uma...
- ação
- proposta pela parte interessada ou pelo MP
- com o objetivo cassar uma decisão judicial ou um ato administrativo que tenha violado:
a) a competência de um tribunal (Tribunal de 2º grau ou Tribunal Superior);
b) a autoridade de uma decisão do tribunal (Tribunal de 2º grau ou Tribunal Superior);
d) súmula vinculante;
e) decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
f) acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência.
Natureza jurídica
Existe intensa divergência sobre a natureza jurídica da reclamação.
Há julgado do STF no qual se afirmou que este instituto seria mero exercício do direito de petição (ADI
2.212/CE, julgado em 02/10/2003). No entanto, a posição que prevalece amplamente na doutrina é de
que a reclamação possui natureza jurídica de ação.
 STF: direito de petição.
 Doutrina: ação.
Hipóteses de cabimento
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(...) § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não
aplicação aos casos que a ela correspondam.
Existe ainda uma quinta hipótese que está prevista no § 5º do art. 988. Trata-se da reclamação proposta
contra decisão que tenha descumprido tese fixada pelo STF em recurso extraordinário julgado sob o rito
da repercussão geral. A Lei exige, no entanto, que, antes de a parte apresentar a reclamação, ela deve ter
esgotado todos os recursos cabíveis nas "instâncias ordinárias". Veja a redação do dispositivo:
Art. 988 (...)
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§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Atenção para a reclamação contra ato administrativo que violou súmula vinculante
A Lei nº 11.417/2006 prevê o cabimento de reclamação contra ato administrativo que violar súmula
vinculante. A Lei exige, no entanto, que, antes da reclamação, tenha havido o prévio esgotamento das vias
administrativas. Confira:
Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negarlhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos
recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após
esgotamento das vias administrativas.
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou
cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da
súmula, conforme o caso.
É cabível reclamação preventiva em caso de fundado risco de que uma decisão judicial ou ato
administrativo venha a desrespeitar decisão do tribunal?
NÃO.
Não é cabível a propositura de reclamação preventiva.
A reclamação não tem caráter preventivo, de modo que não serve para impedir a eventual prática de
decisão judicial ou ato administrativo.
O ajuizamento da reclamação pressupõe a existência de um ato que efetivamente já tenha usurpado a
competência do Tribunal, violado a autoridade de alguma de suas decisões que possua efeito vinculante
ou incidido em alguma das outras hipóteses de cabimento deste instituto.
STF. Decisão monocrática. Rcl 25310 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 03/10/2016 (Info 845).
No mesmo sentido: STF. Plenário. Rcl 4058 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 17/02/2010.
Procedimento
 A reclamação deve ser proposta perante o Tribunal cuja competência se busca preservar ou cuja
autoridade se pretenda garantir.
 A petição inicial deverá ser dirigida ao Presidente do Tribunal, sendo instruída com prova documental.
 Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao Relator do processo principal, sempre
que possível.
 Ao despachar a reclamação, o Relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as
prestará no prazo de 10 dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para
apresentar a sua contestação.



Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante (art. 990).
Se o Ministério Público não for o autor da reclamação, ele será ouvido como fiscal da ordem jurídica e,
para isso, terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o
oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.
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Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou
determinará medida adequada à solução da controvérsia (art. 992). O Presidente do Tribunal
determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente (art. 993).
Assim, mesmo antes da lavratura do acórdão, a decisão proferida na reclamação já produz efeitos.
Algumas vezes, pode acontecer de a parte ter ajuizado reclamação e também interposto recurso
contra a decisão. Neste caso, se o recurso for inadmitido, ou mesmo julgado antes que a reclamação,
isso não prejudicará o julgamento da reclamação (art. 988, § 6º do CPC).

RECLAMAÇÃO
Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral
após terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes
Importante!!!
O art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 prevê que é possível reclamação dirigida ao Supremo Tribunal
Federal contra decisão judicial que tenha descumprido tese fixada pelo STF em recurso
extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral. O CPC exige, no entanto, que, antes de a
parte apresentar a reclamação, ela tenha esgotado todos os recursos cabíveis nas "instâncias
ordinárias".
O STF afirmou que essa hipótese de cabimento prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC deve ser
interpretada restritivamente, sob pena de o STF assumir, pela via da reclamação, a
competência de pelo menos três tribunais superiores (STJ, TST e TSE) para o julgamento de
recursos contra decisões de tribunais de 2º grau de jurisdição.
Assim, segundo entendeu o STF, quando o CPC exige que se esgotem as instâncias ordinárias,
significa que a parte só poderá apresentar reclamação ao STF depois de ter apresentado todos
os recursos cabíveis não apenas nos Tribunais de 2º grau, mas também nos Tribunais
Superiores (STJ, TST e TSE). Se ainda tiver algum recurso pendente no STJ ou no TSE, por
exemplo, não caberá reclamação ao STF.
Em suma, nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso
extraordinário com repercussão geral, somente é cabível reclamação ao STF quando esgotados
todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes.
STF. 2ª Turma. Rcl 24686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/10/2016 (Info 845).
Imagine a seguinte situação hipotética:
João, ex-Prefeito, foi condenado pelo juiz eleitoral por ter efetuado, de forma irregular, a contratação de
servidores temporários (art. 37, IX, da CF/88).
João recorreu ao TRE alegando que a contratação realizada cumpriu todos os requisitos que foram fixados
pelo STF ao julgar o RE 658.026/MG, cujo mérito foi apreciado sob o rito da repercussão geral.
O TRE, contudo, manteve a condenação.
Contra a decisão, o condenado apresentou:
a) recurso especial eleitoral para o TSE;
b) reclamação para o STF afirmando que o TRE descumpriu a tese fixada em repercussão geral no RE
658.026/MG. Na reclamação, o condenado pede a cassação do acórdão para que, em novo julgamento, o
TRE analise a contratação temporária segundo os requisitos fixados pelo STF no paradigma apontado.
Antes do CPC/2015, o STF admitia reclamação contra decisão judicial que tenha descumprido tese fixada
pelo STF em recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral?
NÃO. Antes do CPC/2015, a jurisprudência do STF era firme no sentido do não cabimento de reclamação
com fundamento em recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral, uma vez
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que essa decisão não tinha efeito vinculante (STF. 1ª Turma. Rcl 21314 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 29/09/2015).
E com o novo CPC, isso muda? A legislação admite reclamação nestes casos?
SIM. Trata-se de importante inovação trazida pelo CPC/2015. A Lei exige, no entanto, que, antes de a parte
apresentar a reclamação, ela deve ter esgotado todos os recursos cabíveis nas "instâncias ordinárias". Veja
a redação do dispositivo:
Art. 988 (...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
O que se entende por "instâncias ordinárias"?
Segundo o entendimento tradicional, "instâncias ordinárias" são aquelas que envolvem o juízo singular e
os Tribunais de 2º grau (TJ, TRF, TRE, TRT). Assim, uma apelação contra a sentença é um recurso manejado
ainda na instância ordinária.
"Instâncias extraordinárias", por sua vez, são aquelas que abrangem o julgamento de recursos
excepcionais com requisitos específicos e que são julgados pelos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE).
Nesse sentido, se estiver pendente o julgamento de um recurso especial, isso significa que já se encerrou a
instância ordinária e o processo se encontra em uma instância extraordinária.
O STF, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 adotou a definição tradicional de "instância
ordinária" acima exposta?
NÃO. O STF, com receio da imensa quantidade de reclamações que poderia ser obrigado a julgar, conferiu
interpretação bem restritiva à expressão "instâncias ordinárias".
Para o Min. Teori Zavascki, a hipótese de cabimento prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC deve ser
interpretada restritivamente, sob pena de o STF assumir, pela via da reclamação, a competência de pelo
menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal
Superior Eleitoral) para o julgamento de recursos contra decisões de tribunais de 2º grau de jurisdição.
Assim, segundo entendeu o STF, quando o CPC exige que se esgotem as instâncias ordinárias, significa que
a parte só poderá apresentar reclamação ao STF depois de ter apresentado todos os recursos cabíveis não
apenas nos Tribunais de 2º grau, mas também nos Tribunais Superiores (STJ, TST e TSE). Se ainda tiver
algum recurso pendente no STJ, por exemplo, não caberá reclamação ao STF.
Voltando ao exemplo dado. No caso concreto, o STF aceitou a reclamação proposta?
NÃO. Como o condenado apresentou recurso especial eleitoral e ele ainda não havia sido julgado pelo TSE,
o STF considerou que não havia se encerrado a "instância ordinária" (segundo sua leitura do art. 988, § 5º,
II, do CPC). Logo, ainda não cabia reclamação.
Em suma:
Nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com
repercussão geral, somente é cabível reclamação ao STF quando esgotados todos os recursos cabíveis
nas instâncias antecedentes.
STF. 2ª Turma. Rcl 24686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/10/2016 (Info 845).
Assim, pela interpretação dada, em regra, não cabe reclamação ao STF contra sentenças nem contra
acórdãos de Tribunais de 2º grau (TJ, TRF, TRT, TRE) mesmo que a decisão tenha afrontado tese fixada em
recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral.
Não coloque isso na prova, no entanto, na prática, com essa restrição, o STF deixa tudo como era antes do
novo CPC.
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DIREITO PENAL
DOSIMETRIA DA PENA
Elevados custos da investigação e enriquecimento do réu
não são argumentos para aumentar a pena-base
Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o enriquecimento
ilícito obtido pelo agente não constituem motivação idônea para a valoração negativa do vetor
"consequências do crime" na 1ª fase da dosimetria da pena.
Em outras palavras, o fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os crimes (no
caso, era uma grande operação policial) e de o réu ter obtido enriquecimento ilícito com as
práticas delituosas não servem como motivo para aumentar a pena-base.
STF. 2ª Turma. HC 134193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/10/2016 (Info 845).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Após uma longa operação policial que resultou na segunda maior apreensão de droga do país, João foi
processado e condenado pela prática de tráfico de drogas.
Na 1ª fase da dosimetria, ou seja, durante a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, o juiz aumentou
a pena-base do réu alegando que as consequências do crime praticado foram muito graves, já que para a
apuração da sua conduta criminosa foram exigidas elevadas despesas dos órgãos estatais responsáveis
pela repressão de delitos. Além disso, segundo restou apurado, o acusado obteve enriquecimento ilícito
com a prática do crime.
A fundamentação utilizada pelo magistrado foi considerada válida pelo STF?
NÃO.
Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o enriquecimento ilícito
obtido pelo agente não constituem motivação idônea para a valoração negativa do vetor
"consequências do crime" na 1ª fase da dosimetria da pena.
STF. 2ª Turma. HC 134193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/10/2016 (Info 845).

PESCA ILEGAL
Pessoa presa sem peixes, mas com equipamentos, em local onde a pesca é proibida comete crime?
A Lei de Crimes Ambientais tipifica a pesca ilegal, nos seguintes termos:
"Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão
competente:"
Se a pessoa é flagrada sem nenhum peixe, mas portando consigo equipamentos de pesca, em
um local onde esta atividade é proibida, ela poderá ser absolvida do delito do art. 34 da Lei de
Crimes com base no princípio da insignificância?
A 2ª Turma do STF possui decisões conflitantes sobre o tema:
SIM. Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 1°/3/2016 (Info 816).
NÃO. RHC 125566/PR e HC 127926/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 26/10/2016 (Info 845).
STF. 2ª Turma. RHC 125566/PR e HC 127926/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 26/10/2016
(Info 845).
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Imagine a seguinte situação adaptada:
Uma equipe do IBAMA estava fazendo fiscalização de rotina no mar de Angra dos Reis (RJ), próximo de
uma ilha em um local considerado como "estação ecológica".
A estação ecológica é uma espécie de unidade de conservação na qual é proibida a pesca.
Na estação ecológica, os servidores do IBAMA encontraram uma pequena embarcação com um indivíduo.
Apesar de não estar com peixes, ele estava com vara de pescar, linha e anzol.
O pescador foi autuado administrativamente pelo IBAMA por pesca ilegal e o MP ofereceu denúncia
contra ele pela prática do crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98:
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão
competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
É possível aplicar o princípio da insignificância no presente caso? Se a pessoa é flagrada sem nenhum peixe,
mas portando consigo equipamentos de pesca, em um local onde esta atividade é proibida, ela poderá ser
absolvida do delito do art. 34 da Lei de Crimes Ambientais com base no princípio da insignificância?
A 2ª Turma do STF possui decisões conflitantes sobre o tema:
SIM
STF. 2ª Turma. Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen
Lúcia, julgado em 1°/3/2016 (Info 816).
No caso aqui julgado, o STF entendeu que não
existia justa causa pela mínima ofensividade da
conduta do agente, pela ausência de
periculosidade social da ação, pelo reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e pela
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, apesar de a conduta do denunciado
amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, a Corte
considerou que não havia a tipicidade material,
consistente na relevância penal da conduta e no
resultado típico, em razão da insignificância da
lesão produzida no bem jurídico tutelado.
É possível aplicar o princípio da insignificância aos
crimes ambientais, tanto com relação aos de perigo
concreto (em que há dano efetivo ao bem jurídico
tutelado) como também para os de perigo abstrato,
como é o caso do art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98.
No processo em exame, não se produziu prova
material de que tenha havido qualquer dano
efetivo ao meio ambiente.
Ademais, mesmo diante de crime de perigo
abstrato, não é possível dispensar a verificação “in
concreto” do perigo real ou mesmo potencial da
conduta praticada pelo acusado com relação ao
bem jurídico tutelado. Esse perigo real não se
verificou no caso em tela.

NÃO
STF. 2ª Turma. RHC 125566/PR e HC 127926/SC, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgados em 26/10/2016 (Info 845).
A Lei de Crimes Ambientais define, em seu art. 36,
em que consiste a atividade de pesca:
“Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo
ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos
peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios,
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico,
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção,
constantes nas listas oficiais da fauna e da flora”.
De acordo com o texto legal, a pesca não se
restringe à captura do ser vivo, abrangendo
também todo ato tendente a fazê-lo.
Assim, o delito do art. 34 ("pesca ilegal") consiste
em crime de perigo, que se consuma com a mera
possibilidade de dano ao bem jurídico.
A captura por meio da pesca é mero exaurimento
do delito, de modo que não se pode falar em
crime de bagatela por não ter sido apreendido
nenhum ser vivo.
A pessoa que é encontrada com equipamentos de
pesca em um local onde esta atividade é proibida
apresenta comportamento com elevado grau de
reprovabilidade.
Além disso, pode-se dizer que o crime só não se
exauriu porque as autoridades intervieram antes
que houvesse um dano à fauna aquática.

Não consegui identificar nenhuma circunstância que, no caso concreto, justifique o distinguishing.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
RECURSOS
Prazo do agravo contra a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao RE
Importante!!!
Se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp (em matéria criminal) e
a parte deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5º,
do CPC/2015).
Antes do CPC/2015, este prazo era de 5 dias, conforme previa o art. 38 da Lei nº 8.038/90.
Com o novo CPC e a revogação do art. 38 da Lei nº 8.038/90, ficou superada a Súmula 699-STF.
Vale ressaltar que o prazo deste agravo acima mencionado é contado em dias CORRIDOS (não
são dias úteis). Não se aplica o art. 219 do CPC/2015, considerando que existe regra específica
no processo penal determinando que todos os prazos serão contínuos, não se interrompendo
por férias, domingo ou dia feriado (art. 798 do CPP).
Resumindo: se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp (em
matéria criminal) e a parte deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15
dias CORRIDOS (não são dias úteis).
STF. 1ª Turma. ARE 993407/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/10/2016 (Info 845).
Se o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal proferirem acórdão em matéria penal, contra esta
decisão cabe, em tese, Recurso Especial e Extraordinário.
A parte que deseja interpor um Recurso Extraordinário ou Recurso Especial deve protocolizá-lo no juízo a
quo (recorrido) e não diretamente no juízo ad quem (STF/STJ), nos termos do art. 1.029 do CPC.
Imagine que o réu interponha RE contra o acórdão do TJ que manteve a sua condenação criminal.
O Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem (TJ) irá fazer o juízo de admissibilidade do recurso, nos
termos do art. 1.030 do CPC.
Se o juízo de admissibilidade for POSITIVO
Significa que o Presidente (ou Vice) do Tribunal
entendeu que os pressupostos do REsp estavam
preenchidos e, então, remeterá o recurso para o STF.
Contra esta decisão, não cabe recurso,
considerando que o STF ainda irá reexaminar
novamente esta admissibilidade.

Se o juízo de admissibilidade for NEGATIVO
Significa que o Presidente (ou Vice) do Tribunal
entendeu que algum pressuposto do REsp não
estava presente e, então, não admitirá o recurso.
Contra esta decisão, a parte prejudicada poderá
interpor recurso.

Motivos da inadmissibilidade
O Presidente (ou Vice) do Tribunal de origem poderá fazer o juízo negativo de admissibilidade com base
em dois fundamentos:
Inciso I do art. 1.030
O Presidente (ou Vice) negará seguimento ao
recurso especial com base neste inciso se o acórdão
atacado
estiver
em
conformidade
com
entendimento do STJ exarado em recurso repetitivo.
Ex: o STF, em um recurso sob o rito da repercussão
geral, disse que a reincidência é um instituto
compatível com a CF/88. No caso dos autos, o TJ
aplicou a reincidência e disse que ela é

Inciso V do art. 1.030
Este inciso V é utilizado para todas as demais
hipóteses de inadmissibilidade. Exs: cabimento,
legitimidade,
tempestividade,
interesse,
regularidade formal etc.
Ex: o recorrente interpôs o recurso extraordinário,
mas o Presidente do Tribunal recorrido negou
seguimento
afirmando
que
não
houve
prequestionamento. A decisão será com base no
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constitucional. O réu não se conformou e interpôs inciso V do art. 1.030.
RE alegando que é inconstitucional. O Presidente
do TJ negará seguimento ao recurso.
Recurso cabível contra esta decisão: agravo interno, Recurso cabível contra esta decisão: agravo em
que será julgado pelo próprio Tribunal de origem.
recurso especial e extraordinário (art. 1.042).
Veja o que diz o art. 1.042:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (nas hipóteses genéricas do inciso V do art. 1.030),
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos (situação do inciso I do art. 1.030, quando caberá agravo interno).
Qual é o prazo deste agravo?
Antes do CPC/2015: 5 dias
Fundamento: art. 28 da Lei nº 8.038/90
Súmula 699-STF: O prazo para interposição de
agravo, em processo penal, é de cinco dias, de
acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o
disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94
ao Código de Processo Civil.

Depois do CPC/2015: 15 dias
Fundamento: art. 1.003, § 5º, do novo CPC.
O CPC/2015 revogou expressamente o art. 38 da
Lei nº 8.038/90. Logo, o argumento de que havia
um prazo especial para os agravos envolvendo
recurso extraordinário em matéria criminal deixou
de existir. A Súmula 699 do STF está superada.

O CPC/2015 previu, em seu art. 219, que os prazos devem ser contados somente em dias úteis. Esta
regra vale também para o agravo envolvendo processos criminais? Se o Presidente do tribunal de
origem nega seguimento ao RE ou Resp (em matéria criminal) e a parte interpõe agravo, o prazo deste
agravo será contado em dias úteis?
NÃO. Não se aplica o art. 219 do CPC/2015, considerando que existe regra específica no processo penal
determinando que todos os prazos serão contínuos, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado (art. 798 do CPP).
As regras do processo civil somente se aplicam ao processo penal subsidiariamente. No caso, existe regra
expressa de contagem do prazo no processo penal (art. 798 do CPP).
Logo, se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp (em matéria criminal) e a parte
deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15 dias CORRIDOS (não são dias úteis).
Resumindo:
Se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp (em matéria criminal) e a parte
deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC/2015).
Antes do CPC/2015, este prazo era de 5 dias, conforme previa o art. 38 da Lei nº 8.038/90.
Com o novo CPC e a revogação do art. 38 da Lei nº 8.038/90, ficou superada a Súmula 699-STF.
Vale ressaltar que o prazo deste agravo acima mencionado é contado em dias CORRIDOS (não são dias
úteis). Não se aplica o art. 219 do CPC/2015, considerando que existe regra específica no processo penal
determinando que todos os prazos serão contínuos, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado (art. 798 do CPP).
Resumindo: se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp (em matéria criminal) e a
parte deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15 dias CORRIDOS (não são dias úteis).
STF. 1ª Turma. ARE 993407/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/10/2016 (Info 845).
Obs: apesar de eu achar que sim, não se pode ter ainda certeza que o entendimento exposto restará
consolidado no STF. Isso porque no julgado acima mencionado, os Ministros Luiz Fux, Roberto Barroso e
Rosa Weber acompanharam o Relator quanto à intempestividade do recurso para não o conhecer, mas
não quanto aos fundamentos. Desse modo, é necessário que este tema seja novamente debatido para
termos uma posição mais tranquila.
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Não confundir
Importante fazer um último alerta. A Súmula 699 do STF e a explicação acima não têm nada a ver com
agravos internos interpostos contra decisões monocráticas de Ministros do STF e STJ.
No caso de agravo interposto contra decisão monocrática do Ministro Relator no STF e STJ, em recursos ou
ações originárias que versem sobre matéria penal ou processual penal, o prazo continua sendo de 5 dias,
nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90 (não se aplicando o art. 1.070 do CPC/2015).
Para maiores informações sobre este último agravo, veja STF. Decisão monocrática. HC 134554 Rcon, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 10/06/2016 (Info 830); STJ. 3ª Seção. AgRg nos EDcl nos EAREsp 316.129SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/5/2016 (Info 585).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DESAPOSENTAÇÃO
A desaposentação é ilegal
Importante!!!
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação",
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.
STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgados
em 26 e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
Conceito
A desaposentação consiste no ato do segurado de renunciar à aposentadoria que recebe a fim de que
possa requerer uma nova aposentadoria (reaposentação), desta vez mais vantajosa, no mesmo regime
previdenciário ou em outro.
Hipóteses mais comuns
O pedido de desaposentação ocorre normalmente nos casos em que a pessoa se aposenta, mas continua
trabalhando e, portanto, contribuindo. Assim, este tempo de contribuição após a primeira aposentadoria,
se computado, geraria um provento maior, o que justificaria a renúncia ao benefício que a pessoa estava
recebendo para que pudesse formular novo pedido de aposentação.
Outra hipótese seria no caso de um aposentado pelo regime geral (INSS) que preste um concurso e, depois
de anos trabalhando no cargo público concursado, requeira a renúncia do benefício no regime geral para
requerer uma nova aposentadoria no regime próprio dos servidores públicos, utilizando o tempo de
contribuição anterior.
Mas se a pessoa aposentada voltar a trabalhar deve pagar contribuição previdenciária?
SIM. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a
exercer atividade remunerada é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito ao
pagamento de contribuição previdenciária, para fins de custeio da Seguridade Social (§ 3º do art. 11 da Lei
nº 8.213/91).
O INSS aceita o pedido de desaposentação?
NÃO. Para o INSS, a desaposentação não possui previsão legal. Ao contrário, segundo a autarquia
previdenciária, a desaposentação é proibida pelo § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91 e pelo art. 181-B do
Regulamento da Previdência Social:
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Lei nº 8.213/91:
Art. 18 (...) § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social
em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado.
Decreto nº 3.048/99:
Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência
social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.
Assim, quando o segurado formulava requerimento administrativo de desaposentação, este era negado
pelo INSS.
“Ação de desaposentação”
Como o INSS nunca admitiu administrativamente, os segurados passaram a ajuizar ações judiciais
postulando a desaposentação.
Como a jurisprudência se posicionou a respeito do tema? Os Tribunais admitiam a desaposentação?
SIM. O STJ entendia que seria possível a renúncia à aposentadoria por tempo de serviço (desaposentação)
objetivando a concessão de novo benefício mais vantajoso da mesma natureza (reaposentação), com o
cômputo dos salários de contribuição posteriores à aposentadoria anterior, não sendo exigível, nesse caso,
a devolução dos valores recebidos em razão da aposentadoria anterior.
Para o STJ, a aposentadoria, assim como os demais benefícios previdenciários, seria um direito patrimonial
disponível e, portanto, suscetível de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos
valores recebidos da aposentadoria a que o segurado desejasse preterir para a concessão de novo e
posterior jubilamento.
STJ. 1ª Seção. REsp 1334488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/05/2013.
Em suma, o STJ admitia a desaposentação.
A Turma Nacional de Uniformização (TNU), órgão jurisdicional máximo na estrutura dos Juizados Especiais
Federais, também seguia a mesma linha e concordava com o pedido dos segurados.
Posição do STF
Ocorre que o tema ainda não havia sido analisado por quem, na prática, dá a última palavra sobre os casos
jurídicos no Brasil: o Supremo Tribunal Federal.
No dia 27/10/2016, o STF terminou o julgamento sobre a questão e decidiu que, segundo a legislação
atualmente em vigor, NÃO É POSSÍVEL A DESAPOSENTAÇÃO. Por quê?
Art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91
A desaposentação é expressamente proibida pelo art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91, cuja redação novamente
se transcreve:
Art. 18 (...)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em atividade sujeita a
este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do
exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.
Desse modo, o § 2º do art. 18 afirma que se o aposentado voltar a contribuir, mesmo assim não terá
direito a nenhuma prestação da Previdência Social (ex: nova aposentadoria ou melhora da aposentadoria
que já recebe). Esta regra só comporta duas exceções: salário-família e reabilitação profissional. Tirando
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essas duas situações, o aposentado que volta a trabalhar não possui direito a nenhuma outra vantagem
pelo fato de estar novamente pagando contribuições para a Previdência Social.
Ausência de previsão constitucional
A Constituição, apesar de não vedar expressamente o direito à "desaposentação", também não a prevê.
Logo, cabe ao legislador ordinário estabelecer ou não essa possibilidade e, no caso, o art. 18, § 2º da Lei nº
8.213/91 proíbe.
Alegação de que o art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91 seria inconstitucional
Os aposentados que queriam a desaposentação alegavam que esse dispositivo seria inconstitucional. Isso
porque se o aposentado voltou a trabalhar e está pagando todos os meses contribuição previdenciária,
seria justo que esse valor recolhido para a Previdência fosse utilizado em seu favor para melhorar a sua
aposentadoria. Assim, se ele estava recebendo aposentadoria de R$ 3 mil e, mesmo depois de
aposentado, trabalhou e contribuiu por mais 10 anos, seria justo que essas contribuições fossem utilizadas
para se fazer um novo cálculo da aposentadoria e o valor de R$ 3 mil fosse aumentado.
O STF, contudo, não concordou com a tese e afirmou que a regra prevista no art. 18, § 2º da Lei nº
8.213/91 não viola a Constituição Federal.
Por que não é inconstitucional?
Porque o sistema previdenciário brasileiro possui uma característica muito importante. Ele é SOLIDÁRIO
(art. 3º, I, da CF/88).
Em que consiste o princípio da solidariedade?
O Prof. Wladimir Novaes Martinez explica em que consiste o princípio da solidariedade:
"161. Princípio da solidariedade social — Na previdência social, a solidariedade é essencial, e,
exatamente por sua posição nuclear, esse preceito sustentáculo distinguiu-se dos básicos e técnicos,
sobrepairando como diretriz elevada. Ausente, será impossível organizar a proteção social.
a) significado: Solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em certos
casos, da totalidade em direção à individualidade. Dinâmica a sociedade, subsiste constante
alteração dessas parcelas e, assim, num dado momento, todos contribuem e, noutro, muitos se
beneficiam da participação da coletividade. Nessa ideia simples, cada um também se apropria de
seu aporte. Financeiramente, o valor não utilizado por uns é canalizado para outros.
Significa a cotização de certas pessoas, com capacidade contributiva, em favor dos despossuídos.
Socialmente considerada, é ajuda marcadamente anônima, traduzindo mútuo auxílio, mesmo
obrigatório, dos indivíduos." (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. São
Paulo: LTr, 5ª ed., 2013, p. 117).
Desse modo, o valor que o indivíduo paga a título de contribuição previdenciária não é empregado apenas
para os seus benefícios, sendo também utilizado para custear os benefícios de outras pessoas que ele nem
conhece. Ex: um jovem de 18 anos começa a trabalhar em seu primeiro emprego; com uma semana de
trabalho, ele sofre acidente e fica total e permanentemente incapacitado para atividades laborais; como
segurado obrigatório do INSS, ele terá direito de receber aposentadoria por invalidez mesmo não tendo
pagado nem mesmo sequer uma contribuição previdenciária. O valor que irá custear esse benefício a ele é
oriundo das contribuições previdenciárias pagas por todos os demais segurados.
Princípio da solidariedade e contribuição dos aposentados
Assim, os aposentados que voltam a trabalhar pagam contribuição previdenciária não porque esses
recursos serão utilizados em seu favor, mas sim para ajudar na concessão de benefícios previdenciários
que serão concedidos a outras pessoas que eles nem conhecem. Essa "ajuda" ocorre em nome do
princípio da solidariedade. É o que explica Frederico Amado:
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"Essa norma principiológica fundamenta a criação de um fundo único de previdência social,
socializando-se os riscos, com contribuições compulsórias, mesmo daquele que já se aposentou,
mas persiste trabalhando, embora este egoisticamente normalmente faça queixas da previdência
por continuar pagando as contribuições." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo
Previdenciário. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 37).
Nesse sentido, votou o Min. Teori Zavascki: "essas contribuições efetuadas pelos aposentados destinam-se
ao custeio atual do sistema de seguridade, e não ao incremento de um benefício para o segurado ou seus
dependentes”.
Desse modo, para o STF, não é inconstitucional o aposentado pagar contribuições para a Previdência Social
e não usufruir uma melhora por causa disso. Não é inconstitucional porque tal contribuição está amparada
pelo princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CF/88).
O argumento de que a desaposentação é uma "renúncia" à aposentadoria não foi acolhido
Um dos argumentos dos aposentados para defenderem a desaposentação é o de que ela seria permitida
porque consistiria na renúncia da aposentadoria (que é um direito patrimonial disponível) e, após renunciar,
a pessoa pediria novamente uma nova aposentadoria, agora somando os novos períodos de contribuição.
O STF, contudo, não acolheu esta alegação.
Segundo argumentou o Min. Teori Zavascki, não se trata de uma simples "renúncia", mas sim uma
verdadeira "substituição" de uma aposentadoria menor por uma maior, ou seja, uma progressão de
escala. Essa "troca" de benefício não tem amparo na lei. Logo, não existe "dever" da Previdência de fazer
essa substituição.
O RGPS tem natureza estatutária ou institucional, e não contratual. Isso significa dizer que a previdência
administrada pelo INSS deve sempre ser baseada na lei, sem qualquer espaço para a aquisição de direitos
subjetivos sem previsão legal. Somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias.
Desaposentação prejudica os objetivos do fator previdenciário
Se a “desaposentação” fosse permitida, ela tornaria imprevisíveis e flexíveis os parâmetros utilizados a
título de “expectativa de sobrevida” — elemento do fator previdenciário —, mesmo porque passaria esse
elemento a ser manipulado pelo beneficiário da maneira que melhor o atendesse.
O objetivo de estimular a aposentadoria tardia, estabelecido na lei que instituiu o citado fator, cairia por
terra, visto que a “desaposentação” ampliaria o problema das aposentadorias precoces.
Resultado da votação: 4 x 7
A favor da desaposentação:
Min. Marco Aurélio
Min. Roberto Barroso
Min. Rosa Weber
Min. Ricardo Lewandoski

Contrários à desaposentação:
Min. Dias Toffoli
Min. Teori Zavascki
Min. Edson Fachin
Min. Luiz Fux
Min. Gilmar Mendes
Min. Celso de Mello
Min. Cármen Lúcia

A desaposentação possui vedação constitucional? A CF/88 proíbe a desaposentação?
NÃO. Não existe uma proibição na Constituição Federal para a desaposentação. Quem veda a
desaposentação é o art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91. Isso significa dizer que o Congresso Nacional pode
editar uma lei alterando esse dispositivo e prevendo a desaposentação. Essa mudança seria válida.
Dessa forma, a conclusão do STF foi a de que, atualmente, a lei veda a desaposentação, não havendo
nenhum problema caso a lei seja alterada.
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Tese firmada pelo STF
Como a questão foi decidida pelo STF sob o rito da repercussão geral, foi fixada uma tese que vale para
todos os processos envolvendo o tema. Confira:
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.
STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgados em 26
e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
O que acontecerá com as pessoas que ganharam na justiça o direito à desaposentação? Terão que
devolver os valores recebidos?
O STF anunciou que ainda irá apreciar este tema no julgamento de embargos de declaração, oportunidade
na qual poderá modular os efeitos da decisão. Assim, pode ser que o STF declare que devem permanecer
válidas as desaposentações concedidas antes da decisão. É uma possibilidade bem factível.
Enquanto o STF não julga a eventual modulação, vamos aqui aventar possíveis cenários, conforme a
jurisprudência atualmente majoritária:
1) Se o segurado tinha uma sentença favorável de 1ª instância, estava recebendo a aposentadoria a maior
por força da decisão judicial e o processo ainda não havia se encerrado: neste caso, a decisão será
reformada em 2ª instância com base na decisão do STF e, pela jurisprudência do STJ, o segurado terá que
devolver os valores recebidos, não podendo alegar boa-fé (REsp 1.401.560-MT, julgado em 12/2/2014.
Recurso repetitivo. Info 570).
2) Se o segurado tinha uma sentença favorável, esta já havia sido confirmada em 2ª instância e o processo
ainda não havia se encerrado: a decisão será reformada com base na decisão do STF e, pela jurisprudência
do STJ, o segurado NÃO terá que devolver os valores recebidos, em razão de ter havido dupla
conformidade (EREsp 1.086.154-RS, julgado em 20/11/2013. Info 536).
3) Se o segurado tinha uma sentença favorável concedendo a desaposentação e esta havia transitado em
julgado há menos de 2 anos. Neste caso, surgem duas hipóteses:
3.1) Se o processo tramitou no Juizado Especial Federal: o INSS não poderá ajuizar ação rescisória (art. 59
da Lei nº 9.099/95) e, portanto, o segurado continuará recebendo normalmente o benefício majorado.
3.2) Se o processo tramitou no rito ordinário: aqui haverá intensa polêmica se caberá ou não ação
rescisória. Parece-me que cabe, não se aplicando ao caso a Súmula 343-STF ("Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais"). Não incide a súmula por conta da previsão contida no art. 966,
V, § 5º e no art. 525, § 15 do CPC/2015, que são posteriores ao enunciado:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
V - violar manifestamente norma jurídica;
(...)
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em
enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe
deu fundamento.
Art. 525 (...)
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá
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ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido, é a posição de Fredie Didier e Leonardo Cunha:
"b) Divergência na interpretação do Direito entre tribunais, sem que existisse, ao tempo da prolação da
decisão rescindenda, precedente vinculante do STF ou STJ (art. 927, CPC) sobre o tema; após o trânsito em
julgado, sobrevém precedente obrigatório do tribunal superior: observado o prazo da ação rescisória, há
direito à rescisão, com base nesse novo precedente, para concretizar o princípio da unidade do Direito e a
igualdade. Note que o § 15 do art. 525, examinado mais à frente, reforça a tese de que cabe ação
rescisória para fazer prevalecer posicionamento de tribunal superior formado após a coisa julgada."
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3., 13ª ed.,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 496).
Assim, em tese, poderá o INSS ajuizar ação rescisória nesta hipótese.
4) Se o segurado tinha uma sentença favorável concedendo a desaposentação e esta havia transitado em
julgado há mais de 2 anos: não cabe ação rescisória (art. 975 do CPC/2015).
Provável modulação dos efeitos
Penso, contudo, que o STF, por razões de segurança jurídica, a exemplo do que fez no caso da discussão
quanto à necessidade ou não de prévio requerimento (RE 631240/MG), deverá fixar uma regra de
transição ou, o mais provável, modular os efeitos da decisão e afirmar que ela produzirá efeitos ex nunc.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) Deve-se afastar a prejudicialidade de ação direta de inconstitucionalidade caso o STF tenha julgado o mérito da ação
sem ter sido comunicado previamente a respeito da revogação da norma atacada. ( )
2) (Administrador MPOG 2015 CESPE) O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve dos servidores
públicos. ( )
3) (PFN 2015 ESAF) O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites deﬁnidos em lei
complementar. ( )
4) (PGM Curitiba 2015) Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o direito de greve do servidor público é
assegurado e, diante da ausência de lei específica e observado o princípio da continuidade do serviço público, aplica-se
a Lei nº 7.783/89. ( )
5) (Juiz Federal TRF1 2013 - prova oral) O direito de greve foi contemplado no âmbito do serviço público na CF/88? Há decisão do
STF sobre o assunto? Qual a natureza dessa decisão do STF? O STF usurpou competência? Foi um avanço ou retrocesso?
6) A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de
greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada
por conduta ilícita do Poder Público. ( )
7) Em que consiste a gestão coletiva de direitos autorais? Ela é admitida no Brasil?
8) Em que consiste o blanket license? Ele é admitido pelo STF?
9) (Juiz TJRJ 2016 VUNESP) Como mecanismo de seleção dos processos submetidos ao exame do STF, como instância
extraordinária na interpretação final das normas constitucionais, a repercussão geral deve estar presente no controle
concentrado de constitucionalidade. ( )
10) (PGM-Campinas 2016 FCC) Em relação ao recurso extraordinário, para efeito de repercussão geral, será considerada a
existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos do processo. ( )
11) (PGM-Campinas 2016 FCC) Em relação ao recurso extraordinário, reconhecida a repercussão geral, o relator no
Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. ( )
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12) (PGM-Campinas 2016 FCC) Em relação ao recurso extraordinário, negada a repercussão geral, o presidente ou o vicepresidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem
sobre matéria idêntica. ( )
13) (Juiz TJAM 2016 CESPE) Interposto recurso extraordinário, o tribunal a quo poderá negar-lhe seguimento se constatar a
ausência do requisito específico da repercussão geral. ( )
14) Em que consiste o Plenário virtual? Como ele funciona?
15) O reconhecimento da repercussão geral no Plenário Virtual gera preclusão e impede sua rediscussão no Plenário físico. ( )
16) (Juiz Substituto TJAM 2016 CESPE) Contra omissão ou ato da administração pública admite-se a reclamação, ainda que
não se tenham esgotado as vias administrativas. ( )
17) (PGM-Salvador 2015 CESPE) Segundo entendimento do STF, a reclamação constitucional tem natureza jurídica de ação
e, após receber a reclamação, o relator deverá proferir despacho em que determine a citação do beneficiado da decisão
impugnada, o qual terá prazo de quinze dias para apresentar a sua contestação. ( )
18) (Juiz Substituto TJDFT 2015 CESPE) A reclamação é instrumento processual adequado para questionar, perante o STF, o
acerto da determinação, pelo tribunal de origem, de sobrestamento do recurso extraordinário. ( )
19) (Juiz TJRJ 2016 VUNESP) No que se refere à Súmula Vinculante, é correto afirmar que do ato administrativo ou judicial
que contrariar súmula vinculante caberá, respectivamente, reclamação e recurso extraordinário. ( )
20) (Proc. Municipal PGM-Campinas 2016 FCC) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face decisão
judicial de primeira instância, não transitada em julgado, que determine a prisão de depositário infiel. ( )
21) (Proc. Municipal PGM-Campinas 2016 FCC) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face ato
administrativo, de instância final, praticado com base em lei declarada previamente inconstitucional em sede de ação
direta de inconstitucionalidade pelo próprio STF. ( )
22) (Proc. Municipal PGM-Campinas 2016 FCC) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face decisão
administrativa que condiciona a interposição de recurso, em sede de processo administrativo fiscal, à realização de
depósito prévio da quantia tida como devida pelo Fisco. ( )
23) (Proc. Municipal PGM-Campinas 2016 FCC) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face lei
municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, em determinada área. ( )
24) (Defensor DPE-MA 2015 FCC) A instituição, por lei municipal, de taxa de iluminação pública é inconstitucional, sendo
cabível reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, para anulação de auto de infração e imposição de multa
decorrente do não pagamento do tributo. ( )
25) A reclamação pode ter caráter preventivo. ( )
26) Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de
acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as
instâncias ordinárias. ( )
27) Nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral,
somente é cabível reclamação ao STF quando esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes. ( )
28) Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o enriquecimento ilícito obtido pelo
agente não constituem motivação idônea para a valoração negativa do vetor "consequências do crime" na 1ª fase da
dosimetria da pena. ( )
29) Se o Presidente do tribunal de origem nega seguimento ao RE ou Resp em processo de natureza criminal e a parte
deseja interpor agravo contra esta decisão, ela terá o prazo de 15 dias úteis. ( )
30) No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias,
não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei
8.213/1991. ( )
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24 a 28 de novembro de 2016
AG. REG. NO ARE N. 968.020-ES
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RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS POR
PESSOA FÍSICA. OPERAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE
DE LEI COMPLEMENTAR ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
1. Somente a partir da edição da Lei Complementar nº 114/2002 é possível a cobrança de ICMS importação de pessoa física, seguida de
regulamentação por parte de cada ente federado, mediante edição de lei regional.
2. A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC nº 114/2002) e de
legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar.
3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
HC N. 130.877-RS
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
DESCAMINHO – VALOR DO TRIBUTO – LEI Nº 10.522/2002 – ALCANCE. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. O
que previsto na Lei nº 10.522/2002 não alcança a persecução criminal a cargo do Ministério Público.
HC N. 133.291-SP
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
TELECOMUNICAÇÕES – CLANDESTINIDADE – RADIODIFUSÃO – BAIXA FREQUÊNCIA – PENA. A questão de a emissora de radiodifusão
clandestina operar em baixa frequência é resolvida ante a circunstância judicial consequências do crime.
AG. REG. NO ARE N. 920.041-BA
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. RE 837.311-RG. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 09.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo
de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do
Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada
de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da
ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no tocante ao tema da preterição, pressupõe, necessariamente, a análise de
legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF) e de cláusulas editalícias
(Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
AG. REG. NO AG. REG. NO RE N. 665.351-RJ
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADES
DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS DESTINADOS A USO VETERINÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO
CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a equiparação da contribuinte, para fins de apuração da Cofins e do PIS, mostra-se inviável, uma
vez que essa equivalência é medida que incumbe ao Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito das decisões políticas
adotadas pelo legislador e pela Administração Pública.
2. A previsão de estabelecimento de diferentes regimes tributários de modo a limitar deduções da base de cálculo do PIS e da Cofins a
determinado grupo de empresas não implica ofensa ao princípio da isonomia.
3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei nº 10.147/2007 demandaria
tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

Acórdãos Publicados: 312

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.
Reclamação - Caráter Preventivo - Inadmissibilidade (Transcrições)
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Rcl 25.310-MC/DF*
RELATOR: Ministro Celso de Mello
EMENTA: RECLAMAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. CRIAÇÃO PRETORIANA (RTJ 112/504). FUNÇÃO PROCESSUAL.
DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL (RTJ 149/354-355 – RTJ 187/150-152, v.g.). DOUTRINA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO, NA
ESPÉCIE, DE DESRESPEITO A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA
REVESTIDA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. SITUAÇÃO DE OFENSA QUE NÃO SE PRESUME.
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 26), QUANDO
DESCUMPRIDO JULGADO QUE DEFERE O “WRIT” MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA FORMAL, PARA
EFEITO DE RECLAMAÇÃO, DO ATO TRANSGRESSOR DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, PELO RECLAMANTE, MEDIANTE PROVA LITERAL JURIDICAMENTE IDÔNEA, DA
OCORRÊNCIA CONCRETA E ATUAL DE ATO OFENSIVO A DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ÔNUS PROCESSUAL QUE INCUMBE A QUEM ALEGA (O RECLAMANTE, NA ESPÉCIE). A RECLAMAÇÃO FAZ
INSTAURAR PROCESSO DE PERFIL MARCADAMENTE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA, EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL,
DE RECLAMAÇÃO REVESTIDA DE CARÁTER PREVENTIVO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE ESSA QUESTÃO.
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, formulada com o objetivo de manter ou de restabelecer, integral e
imediatamente, “o pagamento do percentual de 84,32% do Plano Collor aos professores ativos, inativos e pensionistas da Universidade Federal do
Ceará beneficiados pela decorrência da coisa julgada também consolidada na Reclamação Trabalhista n. 1066/90, da 5ª Vara do Trabalho de
Fortaleza/CE, conforme determinado através da decisão monocrática e acórdãos proferidos no MS 26.086, da lavra do Exmo. Sr. Ministro Celso de
Mello”.
A parte ora reclamante alega que a União Federal e o Tribunal de Contas da União estariam desrespeitando a ordem mandamental fundada
em título judicial definitivo, consubstanciada em acórdão transitado em julgado proferido no MS 26.086/DF, de que fui Relator, que invalidou
deliberações administrativas emanadas do TCU.
Sendo esse o contexto, passo a examinar a admissibilidade, na espécie, da presente reclamação. E, ao fazê-lo, entendo essencial estabelecer
algumas premissas que reputo indissociáveis da análise do pleito deduzido nesta sede processual.
Sabemos todos que a reclamação, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES
DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud”
Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição
Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”,
vol. 3º, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI
FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional, não obstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a
viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, de um
lado, e a garantia da autoridade de suas decisões, de outro (CF, art. 102, I, “l”), consoante tem enfatizado a jurisprudência desta Corte Suprema
(RTJ 134/1033, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Vê-se, portanto, que uma das funções processuais da reclamação consiste em garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal.
Esse instrumento formal de tutela, “que nasceu de uma construção pretoriana” (RTJ 112/504), busca, em essência, fazer prevalecer, no
plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados desta Suprema Corte (RTJ 149/354-355, Rel. Min.
CELSO DE MELLO):
“Reclamação e preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.
O eventual descumprimento, por juízes ou Tribunais, de decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando
proferidas com efeito vinculante (CF, art. 102, § 2º), ainda que em sede de medida cautelar, torna legítima a utilização do instrumento
constitucional da reclamação, cuja específica função processual – além de impedir a usurpação da competência da Corte Suprema – também
consiste em fazer prevalecer e em resguardar a integridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios.
Precedentes. Doutrina.”
(RTJ 179/995-996, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
A destinação constitucional da via reclamatória, portanto – segundo acentua, em autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES
(“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. IV/393, 2ª ed., Forense) –, além de vincular esse meio processual à preservação da competência
global do Supremo Tribunal Federal, prende-se ao objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema Corte.
Esse saudoso e eminente jurista, ao justificar a necessidade da reclamação – enquanto meio processual vocacionado à imediata
restauração do “imperium” inerente à decisão desrespeitada –, assinala, em tom de grave advertência, a própria razão de ser desse especial
instrumento de defesa da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (“Manual de Direito Processual Civil”, vol.
3/199-200, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva):
“O Supremo Tribunal, sob pena de se comprometerem as elevadas funções que a Constituição lhe conferiu, não pode ter seus
julgados desobedecidos (por meios diretos ou oblíquos), ou vulnerada sua competência. Trata-se (…) de medida de Direito Processual
Constitucional, porquanto tem como ‘causa finalis’ assegurar os poderes e prerrogativas que ao Supremo Tribunal foram dados pela
Constituição da República.” (grifei)
Mostra-se irrecusável concluir, desse modo, que o descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a
utilização da via reclamatória, vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema
Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia dos comandos que emergem de seus atos decisórios, na linha do magistério jurisprudencial
consagrado por este Tribunal (RTJ 187/150-152, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Para que se legitime, no entanto, o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva configuração de desrespeito a julgamento
emanado do Supremo Tribunal Federal, o que não se registrou na hipótese em apreço, especialmente se considerar o fato de que a parte reclamante
não produziu, nestes autos, prova juridicamente idônea que pudesse demonstrar, de modo inequívoco e revestido de liquidez, a ocorrência, por parte
dos ora reclamados, de transgressão à ordem mandamental.
Na realidade, tenho para mim que não ficou demonstrada, na espécie, a existência formal de qualquer ato concreto cuja prática, pelos ora
reclamados, legitimasse a utilização da presente ação reclamatória.
Isso significa, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora reclamante revela-se inacolhível, considerada a diretriz jurisprudencial que
o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação da questão processual em debate (Rcl 2.912/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl
3.988/AM, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 4.058/BA, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 15.569/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl
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18.696-MC/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), valendo referir, entre esses julgados, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da
decisão que o eminente Ministro GILMAR MENDES proferiu no âmbito da Rcl 14.966/MS, de que foi Relator:
“A Constituição da República, em seu art. 102, I, ‘l’, é clara ao dispor que compete a esta Corte processar e julgar, originariamente,
‘a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões’.
É certo que o ajuizamento da reclamação pressupõe a existência de um ato que usurpe a competência do STF ou que viole a
autoridade de alguma de suas decisões que possua efeito vinculante.
Assim, não há que se falar em reclamação preventiva.
Nesses termos, verifico que a presente reclamação é manifestamente incabível, por não existir, até o presente momento, notícia da
existência de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande – MS ou pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª
Região, que afronte a competência desta Corte ou à garantia de suas decisões.” (grifei)
Em outro precedente, o eminente Ministro CEZAR PELUSO, Relator, proferiu juízo negativo de cognoscibilidade na Rcl 3.988/AM,
advertindo, corretamente, que “A admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de ato concreto do qual resulte afronta à competência do
Supremo Tribunal Federal ou à garantia de suas decisões. O remédio constitucional não tem caráter preventivo, de modo que não serve para inibir
exercício da função jurisdicional, sobretudo quando não se lhe pode prever o teor de decisão” (grifei).
Não posso supor, sem que exista prova literal juridicamente idônea reveladora de fatos impregnados da necessária liquidez – e
considerando, sobretudo, a circunstância de que a reclamação faz instaurar processo de caráter marcadamente documental –, que a União
Federal e o E. Tribunal de Contas da União tenham desrespeitado decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal revestida da autoridade da
coisa julgada, pois, como não se deve ignorar, “Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no
1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis” (Lei nº 12.016/2009, art. 26 – grifei).
Nem se diga que a presente reclamação teria sido ajuizada com o objetivo de prevenir eventual descumprimento da decisão invocada como
parâmetro de confronto, eis que, como se sabe, inexiste, em nosso sistema processual, a figura da reclamação preventiva, consoante
precedentemente assinalado (Rcl 3.988/AM, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 14.966/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
Talvez essa tenha sido a razão pela qual a entidade sindical ora reclamante, por intermédio dos mesmos ilustres Advogados que
subscrevem a presente reclamação, formulou, em 16/09/2016, nos autos do MS 26.387-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, “pedido de tutela
provisória cautelar incidental para concessão de efeito suspensivo” a determinado agravo interno que interpôs em referido processo mandamental.
Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
Sendo assim, e pelas razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC/15, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando
prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela de urgência.
Arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Brasília, 03 de outubro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator
*decisão publicada no DJe em 5.10.2016
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Lei Complementar nº 155, de 27.4.2016 - Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para reorganizar e
simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis nos 9.613, de 3 de março
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1991. Publicada no DOU, Seção nº 1, Edição nº 208, p. 1, em 28.10.2016.
Lei nº 13.352, de 27.10.2016 - Altera a Lei no 12.592, de 18 de janeiro 2012, para dispor sobre o contrato de parceria
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nº 205, p. 1, em 25.10.2016.
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