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DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO À INFORMAÇÃO
Pesquisador tem direito de acesso aos áudios das sessões secretas de julgamento
ocorridas no STM durante a época do regime militar
O STF deu provimento a recurso em mandado de segurança impetrado por pesquisador que
queria ter acesso aos áudios das sessões de julgamento do STM ocorridas na década de 1970,
época do regime militar.
Entendeu-se que a coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e registros
fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a garantir
o acesso a tais informações.
Ocorre que, mesmo com essa decisão judicial, o STM somente autorizou que o pesquisador
tivesse acesso aos áudios das sessões públicas realizadas (na qual havia leitura do relatório e
sustentação oral dos advogados). O Tribunal se negou, contudo, a fornecer os áudios das
sessões secretas, nas quais os votos dos magistrados eram colhidos.
O impetrante ingressou, então, com reclamação, julgada procedente pelo STF.
Ao autorizar a consulta apenas dos registros relacionados com a parte pública das sessões, o
STM violou a decisão do Supremo, que deu acesso amplo aos áudios das sessões.
Além disso, a recusa do STM está em descompasso com a ordem constitucional vigente, que
garante o acesso à informação como direito fundamental.
STF. Plenário. Rcl 11949/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (Info 857).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
João é advogado e um estudioso das decisões judiciais proferidas durante o regime militar.
Com o intuito de ampliar suas pesquisas e escrever um livro sobre o tema, João formula requerimento ao
Superior Tribunal Militar (STM) pedindo para ter acesso aos áudios das sessões de julgamento ocorridas na
década de 1970 naquela Corte.
O Presidente do STM indeferiu o pedido alegando que as gravações dos debates dos Ministros e das
sustentações orais não integram os processos e são de uso interno do Tribunal e de acesso privativo.
Diante disso, João impetrou MS para o Plenário do STM, que foi negado e em seguida recorreu ao STF.
O que decidiu o STF? João pode ter acesso a esses áudios?
SIM. O STF afirmou que o interessado poderá ter acesso aos áudios das sessões de julgamento. Veja:
(...) 1. Não se cogita da violação de direitos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (art.
7º, XIII, XIV e XV da L. 8.906/96), uma vez que os impetrantes não requisitaram acesso às fontes
documentais e fonográficas no exercício da função advocatícia, mas como pesquisadores.
2. A publicidade e o direito à informação não podem ser restringidos com base em atos de natureza
discricionária, salvo quando justificados, em casos excepcionais, para a defesa da honra, da imagem e da
intimidade de terceiros ou quando a medida for essencial para a proteção do interesse público.
3. A coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e registros fonográficos, mesmo que para
fins particulares, constitui-se em motivação legítima a garantir o acesso a tais informações.
4. No caso, tratava-se da busca por fontes a subsidiar elaboração de livro (em homenagem a advogados
defensores de acusados de crimes políticos durante determinada época) a partir dos registros
documentais e fonográficos de sessões de julgamento público.
5. Não configuração de situação excepcional a limitar a incidência da publicidade dos documentos públicos
(arts. 23 e 24 da L. 8.159/91) e do direito à informação. Recurso ordinário provido.
STF. 2ª Turma. RMS 23036, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p/ Ac. Min. Nelson Jobim, julgado em 28/03/2006.
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Fornecimento parcial dos áudios
Com a decisão judicial do STF a seu favor, João procurou novamente o STM, mas este Tribunal somente
autorizou que ele tivesse acesso aos áudios das sessões públicas realizadas. O STM se negou, contudo, a
fornecer os áudios das sessões secretas.
Na década de 70, as sessões do STM eram divididas em: a) sessões públicas, que consistiam na leitura do
relatório e nas sustentações orais dos advogados; b) sessões secretas, quando eram colhidos os votos dos
magistrados.
Dessa forma, o STM permitiu que ele tivesse acesso às sessões públicas, mas não forneceu os áudios onde
ficaram registrados os votos dos Ministros nos julgamentos (sessão secreta).
João propôs, então, uma reclamação no STF argumentando que o STM estava desrespeitando a decisão
proferida pelo Supremo que já havia garantido a ele o acesso integral aos áudios.
O que o STF decidiu sobre esta reclamação?
O STF julgou procedente a reclamação. Os Ministros entenderam que o ato do STM desrespeitou a decisão
proferida no RMS 23.036/RJ, quando foi garantido ao impetrante amplo acesso aos áudios das sessões
públicas e também das sessões secretas.
Ao autorizar a consulta apenas dos registros relacionados com a parte pública das sessões, o STM violou a
decisão do Supremo, que deu acesso amplo aos áudios das sessões.
Além disso, a recusa do STM está em descompasso com a ordem constitucional vigente, que garante o
acesso à informação como direito fundamental.
Direito à informação
O direito à informação, à busca pelo conhecimento da verdade sobre a história e sobre os fatos ocorridos
durante a ditadura militar integra o patrimônio jurídico de todo e qualquer cidadão. Dessa forma, é um
dever do Estado assegurar os meios para garantir o exercício desse direito.
Em conclusão
O STF concluiu, portanto, que o STM deve permitir o acesso do reclamante a todos os documentos e
áudios das sessões de julgamento, com exceção apenas daqueles que forem considerados sigilosos no
resguardo do interesse público, na defesa da intimidade e para a proteção da sociedade e do Estado,
desde que isso seja motivado de forma explícita e pormenorizada a fim de que possa ser novamente
questionado no STF caso se mostre indevido.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Modulação de efeitos em recurso extraordinário
É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle incidental de
constitucionalidade.
STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 (Info 857).
Modulação dos efeitos do julgado no caso de processos objetivos de constitucionalidade
No julgamento de ADI, ADC ou ADPF, a Lei prevê expressamente que o STF poderá modular os efeitos da
decisão que julga determinado ato contrário à CF.
Em outras palavras, a Lei permite que o STF determine que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade somente valham a partir da decisão proferida (ex nunc) ou ainda a partir de
determinada data futura (efeitos prospectivos).
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Lei 9.868/99:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Mesma regra pode ser encontrada no art. 11, da Lei n. 9.882/99.
Regra: efeitos EX TUNC (retroativos)
Excepcionalmente o STF pode, pelo voto de, no mínimo, 8 Ministros (2/3):
* restringir os efeitos da declaração; ou
Desde que haja razões de:
* decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado; ou * segurança jurídica ou;
* de outro momento que venha a ser fixado.
* excepcional interesse social
Modulação dos efeitos do julgado no caso de processos subjetivos. É possível a modulação dos efeitos do
julgado no caso de processos subjetivos, como na hipótese da decisão proferida em um recurso
extraordinário (controle difuso)?
SIM. O STF entende que, excepcionalmente, admite-se, em caso de controle difuso de constitucionalidade,
a modulação temporal dos efeitos da decisão proferida.
Com o objetivo de seguir o mesmo modelo previsto no art. 27 da Lei n. 9.868/99, o STF decidiu que é
necessário o quórum de 2/3 para que ocorra a modulação de efeitos em sede de recurso extraordinário
com repercussão geral reconhecida. Considerou-se que esta maioria qualificada seria necessária para
conferir eficácia objetiva ao instrumento.
É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle incidental de
constitucionalidade.
STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 (Info 857).

AMICUS CURIAE
Cabimento de amicus curiae em reclamação
É cabível a intervenção de amicus curiae em reclamação.
STF. Plenário. Rcl 11949/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (Info 857).
Em regra, admite-se a intervenção do amicus curiae em qualquer tipo de processo, desde que:
a) a causa tenha relevância; e
b) a pessoa tenha capacidade de oferecer contribuição ao processo.
A intervenção do amicus curiae pode ocorrer não apenas em processos que tramitem em Tribunais, mas
também em feitos que estejam em 1ª instância.
Dessa forma, é cabível a participação de amicus curiae em processo de reclamação.
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COMPETÊNCIAS
Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam fundamentadamente
Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam
fundamentadamente.
STF. 2ª Turma. ARE 748206 AgR/SC, Rel Min. Celso de Mello, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
Imagine a seguinte situação:
Um pequeno Município do interior de Santa Catarina editou uma lei proibindo o uso de herbicidas à base
de 2,4 D (certa substância) com o objetivo de prevenir contra danos ambientais futuros.
Uma das empresas prejudicadas ingressou com ação judicial alegando que essa lei seria inconstitucional
por violar a competência da União para legislar sobre o tema.
O Município defendeu-se afirmando que:
"As propriedades rurais localizadas no Município caracterizam-se como pequenas e destinam-se à
agricultura familiar, tendo como principais culturas o milho, soja, fumo, feijão e fruticultura.
Em razão do relevo acidentado deste Município e do pequeno tamanho das propriedades fazem com que
as culturas fiquem muito próximas umas das outras, não permitindo o isolamento seguro de uma
propriedade da outra.
Dessa forma, o uso do herbicida 2,4 D, se for autorizado em uma propriedade, colocará em risco as
culturas desenvolvidas nas propriedades dos outros vizinhos."
A tese da empresa foi acolhida pelo STF? Esta lei municipal é inconstitucional?
NÃO. Ao analisar o caso concreto, o STF esclareceu que:
Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam fundamentadamente.
STF. 2ª Turma. ARE 748206 AgR/SC, Rel Min. Celso de Mello, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
A competência para legislar sobre meio ambiente é concorrente, distribuída entre União, Estados/DF e
Municípios, conforme previsto na CF/88:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
Dessa forma, o o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a União e
o Estado-membro/DF, no limite do seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a
disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c o art. 30, I e II, da CF/88).
Se o Município legisla sobre Direito Ambiental, fazendo de forma fundamentada segundo seus interesses
locais, não há, em princípio, violação às regras de competência.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
Emenda parlamentar em medida provisória e contrabando legislativo
Importante!!!
Durante a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, os parlamentares
poderão apresentar emendas?
SIM, no entanto, tais emendas deverão ter relação de pertinência temática com a medida
provisória que está sendo apreciada. Assim, a emenda apresentada deverá ter relação com o
assunto tratado na medida provisória.
Desse modo, é incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de
pertinência temática com medida provisória submetida à sua apreciação.
A inserção, por meio de emenda parlamentar, de assunto diferente do que é tratado na medida
provisória que tramita no Congresso Nacional é chamada de "contrabando legislativo", sendo
uma prática vedada.
Vale ressaltar, no entanto, que a primeira vez que o STF declarou inconstitucional o
contrabando legislativo foi no julgamento da ADI 5127/DF, em 15/10/2015 (Info 803).
Como antes desse julgamento, a prática do contrabando legislativo era algo muito comum, o
STF decidiu, por razões de segurança jurídica, modular os efeitos da decisão e afirmou o
seguinte: todas as leis que foram aprovadas até 15/10/2015 serão mantidas como válidas
(hígidas) mesmo que tenham sido fruto de contrabando legislativo. Os dispositivos legais
aprovados após 15/10/2015 e que tenham sido resultado de contrabando legislativo deverão
ser julgados inconstitucionais.
Seguindo este raciocínio, o STF reconheceu que os arts. 113 a 126 da Lei nº 12.249/2010 foram
fruto de contrabando legislativo (porque inseridos durante a tramitação de uma MP que
tratava sobre assunto diverso), no entanto, declarou que eles deverão ser mantidos como
válidos porque aprovados antes de 15/10/2015.
STF. Plenário. ADI 5012/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 16/3/2017 (Info 857).
Durante a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, os parlamentares poderão
apresentar emendas?
SIM, no entanto, tais emendas deverão ter relação de pertinência temática com a medida provisória que
está sendo apreciada. Em outras palavras, a emenda apresentada deverá ter relação com o assunto
tratado na medida provisória.
Imagine que o Presidente da República edita medida provisória dispondo sobre matéria tributária. Durante a
tramitação no Congresso Nacional, um Deputado apresenta emenda incluindo o art. 76 na medida provisória
para tratar sobre os requisitos para a profissão de contador. A medida provisória é aprovada, sendo
convertida em lei, inclusive com o artigo incluído. Indaga-se: esse art. 76 da lei é constitucional?
NÃO. É incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática
com medida provisória submetida à sua apreciação. Assim, como essa emenda versa sobre assunto
diverso do que é tratado na medida provisória, deve-se considerá-la inconstitucional.
A inserção, por meio de emenda parlamentar, de assunto diferente do que é tratado na medida provisória
que tramita no Congresso Nacional é chamada de "contrabando legislativo", sendo uma prática vedada.
O uso de medidas provisórias se dá por motivos de urgência e relevância da matéria, cuja análise compete
ao chefe do Poder Executivo. Assim, toda e qualquer emenda parlamentar em projeto de conversão de
medida provisória em lei deve ficar restrita ao tema definido como urgente e relevante.
Vale ressaltar que a própria Resolução 1/2002, do Congresso Nacional, que trata sobre os procedimentos
para tramitação das medidas provisórias, veda a apresentação de emendas sem pertinência temática com
a MP. Veja:
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Art. 4º (...) § 4º É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada
na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.
Assim, é até possível emenda parlamentar ao projeto de conversão da MP, no entanto, deverá ser
observada a devida pertinência lógico-temática.
Essa foi a conclusão do STF ao julgar a ADI 5127/DF proposta contra o art. 76 da Lei nº 12.249/2010,
inserido mediante emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei, e que
tratava sobre assunto diferente daquele veiculado no texto da MP.
O art. 76 foi acrescentado indevidamente por emenda parlamentar durante a tramitação da MP 472/2009,
convertida na Lei nº 12.249/2010. Isso porque o referido artigo dispunha sobre assunto diverso daquele
tratado na MP, faltando, portanto, pertinência temática. Assim, o art. 76 foi fruto de um contrabando
legislativo.
Conclusão com efeitos ex nunc
Veja agora algo bem interessante. O STF declarou que o contrabando legislativo é proibido pela CF/88,
como vimos acima. No entanto, neste julgado (ADI 5127/DF) a Corte afirmou que, mesmo assim, o art. 76
da Lei nº 12.249/2010 não deveria ser declarado inconstitucional.
Segundo decidiu o STF, esse entendimento de que o contrabando legislativo é inconstitucional só deverá
valer para as próximas medidas provisórias que forem convertidas em lei. Assim, ficou decidido que o STF
irá comunicar ao Poder Legislativo esse seu novo entendimento e as emendas que forem aprovadas a
partir de então e que não tiverem relação com o assunto da MP serão declaradas inconstitucionais.
É como se o STF tivesse dado uma chance ao Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, um alerta: não faça
mais isso.
Quais foram os fundamentos utilizados pelo STF para não declarar o art. 76 da Lei nº 12.249/2010
inconstitucional?
O STF apresentou dois argumentos para não declarar o art. 76 inconstitucional:
1) Essa foi a primeira oportunidade em que a Corte enfrentou esse tema (contrabando legislativo) e, por
isso, seria necessário antes de declarar inconstitucionais todas as emendas que foram inseridas nesta
mesma situação, iniciar um diálogo entre o Legislativo e o Judiciário sobre a matéria.
2) O contrabando legislativo é uma prática já arraigada em nosso processo legislativo, tendo ocorrido
inúmeras outras vezes. Assim, se a decisão do STF já valesse para todos os casos, isso poderia provocar
enorme insegurança jurídica, considerando que diversos dispositivos que estão em vigor e são fruto desse
procedimento seriam declarados inconstitucionais.
Proclamação do resultado
Na proclamação do resultado do julgamento, a Corte decidiu cientificar ao Poder Legislativo que o STF afirmou,
com efeitos ex nunc (de agora em diante), que não é compatível com a Constituição a apresentação de
emendas sem relação de pertinência temática com medida provisória submetida à sua apreciação.
Ficam preservadas, até a data do julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias,
em obediência ao princípio da segurança jurídica, mesmo que contenham contrabando legislativo.
Recapitulando:
 A prática de inserir, por meio de emenda parlamentar, assunto diferente do que é tratado na medida
provisória que tramita no Congresso Nacional é chamada de "contrabando legislativo".
 O dispositivo inserido por meio de contrabando legislativo é considerado formalmente
inconstitucional.
 Esse foi o entendimento do STF ao julgar a ADI 5127/DF, em 15/10/2015 (Info 803).
 Como essa foi a primeira vez que enfrentou o tema e tendo em vista que a prática do contrabando
legislativo era algo comum, o STF modulou os efeitos da decisão e afirmou o seguinte: todas as leis
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que foram aprovadas até 15/10/2015 serão mantidas como válidas (hígidas) mesmo que tenham sido
fruto de contrabando legislativo.
Os dispositivos legais aprovados após 15/10/2015 e que tenham sido resultado de contrabando
legislativo deverão ser julgados inconstitucionais.

STF reitera o entendimento acima
Durante a tramitação da MP 472/2009, que versava originalmente sobre matéria tributária, houve uma
emenda parlamentar incluindo os arts. 113 a 126, para tratar sobre unidades de conservação ambiental.
A medida provisória foi aprovada, sendo convertida na Lei nº 12.249/2010, inclusive com os artigos
incluídos.
O Procurador-Geral da República ajuizou ADI contra esses dispositivos (ADI 5012/DF). Aplicando o
entendimento acima exposto, constata-se que esses arts. 113 a 126 da Lei são inconstitucionais porque
resultaram de contrabando legislativo.
No entanto, o STF, ao julgar essa ADI 5012/DF, aplicou a mesma conclusão que já havia adotado no leading
case (ADI 5127/DF) e decidiu que os arts. 113 a 126 deveriam ser mantidos válidos porque o contrabando
legislativo, neste caso, foi feito antes de 15/10/2015.

DIREITO AMBIENTAL
COMPETÊNCIAS
Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam fundamentadamente
Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam
fundamentadamente.
STF. 2ª Turma. ARE 748206 AgR/SC, Rel Min. Celso de Mello, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
Veja comentários em Direito Constitucional.

DIREITO CIVIL
ALIMENTOS
Prisão civil não serve para cobrança de débitos pretéritos
A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de
prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor.
STF. 1ª Turma. HC 121426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em janeiro de 2013, João foi condenado a pagar pensão alimentícia em favor de seu filho (Lucas).
João pagou alguns meses, mas depois ficou inadimplente a partir de julho/2013.
Em julho de 2015, João consegue uma sentença exonerando seu dever de continuar prestando alimentos
em favor do filho, já que este atingiu a maioridade.
Lucas decide, então, ajuizar execução de alimentos contra o pai cobrando a pensão alimentícia que não foi
paga de julho de 2013 a julho de 2015.
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O juiz poderá decretar a prisão civil de João neste caso?
NÃO. A sentença de exoneração da prestação de alimentos não tem efeitos retroativos. Isso significa que,
mesmo tendo ficado exonerado de pagar a pensão a partir de julho de 2015, o pai possui uma dívida que
vai de julho de 2013 a julho de 2015. Este débito continua podendo ser exigido, no entanto, não é possível
que se decrete a prisão civil do devedor para cobrar essa dívida.
Segundo decidiu o STF:
A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de prestação, não
alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor.
A razão de ser da prisão civil é a de compelir o devedor a pagar quantia voltada à subsistência do
alimentando, não podendo ser utilizada para exigir débitos pretéritos.
STF. 1ª Turma. HC 121426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUEIXA-CRIME
O proprietário da rádio não pode ser processado criminalmente por ofensas proferidas por
radialista pelo simples fato de ser o titular da empresa e inimigo político do ofendido
Em um programa de maior audiência da rádio, o apresentador proferiu uma série de
acusações contra determinado político, afirmando que ele desviou dinheiro público na
construção da escola, que se trata de um corrupto, de um ladrão etc.
O ofendido ajuizou queixa-crime contra o radialista e contra o proprietário da rádio
afirmando que todos sabem que o dono deste meio de comunicação é seu inimigo político, de
forma que é intuitivo crer que foi o sócio-proprietário da rádio quem orientou e ordenou que o
apresentador proferisse as agressões verbais contra o querelante.
Em uma situação semelhante a esta, o STF rejeitou a queixa-crime afirmando que o querelante
não individualizou, minimamente, a conduta do querelado detentor de prerrogativa de foro e
lhe imputou fatos criminosos em razão da mera condição de sócio-proprietário do veículo de
comunicação social, o que não é admitido.
A mera posição hierárquica do querelado como titular da empresa de comunicação não é
suficiente para o recebimento da queixa-crime. Seria necessário que o querelante tivesse
descrito e apontado elementos indiciários que evidenciassem a vontade e consciência do
querelado de praticar os crimes imputados. Não tendo isso sido feito, a queixa-crime deve ser
rejeitada por manifesta ausência de justa causa.
STF. 1ª Turma. Pet 5660/PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João e Pedro são fortes inimigos políticos.
João, que atualmente ocupa o cargo de Ministro de Estado, é proprietário de uma rádio.
Determinado dia, no programa de maior audiência da rádio, o apresentador (Mário) proferiu uma série de
acusações contra Pedro, afirmando que ele desviou dinheiro público na construção da escola, que se trata
de um corrupto, de um ladrão etc.
Diante dessa situação, Pedro ajuizou queixa-crime contra Mário e João, imputando-lhes a prática dos
crimes de calúnia, difamação e injúria.
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Segundo alegado na queixa-crime, como é público e notório que João e Pedro são ferrenhos inimigos
políticos, é intuitivo crer que foi o sócio-proprietário da rádio quem orientou e ordenou que o
apresentador proferisse as agressões verbais contra o querelante. Assim, estaria claro que João foi o autor
intelectual dos crimes e que o radialista foi o executor, tendo atuado a partir da orientação de seu
empregador.
A queixa-crime foi proposta no STF pelo fato de um dos querelados ocupar o cargo público de Ministro de
Estado, o que atrai a regra de competência prevista no art. 102, I, "c", da CF/88:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros
dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter
permanente;
O que o STF decidiu?
Inicialmente, o STF afirmou que deveria haver o desmembramento dos processos:
 A queixa-crime contra o radialista, querelado não detentor de foro por prerrogativa de função, deveria
ser remetida para ser julgada pelo juiz em 1ª instância;
 Por outro lado, a queixa-crime contra o Ministro seria apreciada pelo STF.
O que o STF decidiu acima é o que ele vem aplicando em situações semelhantes.
Assim, sendo oferecida denúncia ou queixa-crime contra acusados com e sem foro privativo, deverá haver,
em regra, o desmembramento dos processos, permanecendo no Supremo apenas a imputação contra a
autoridade. Nesse sentido:
O desmembramento de inquéritos ou de ações penais de competência do STF deve ser a regra geral,
admitida exceção nos casos em que os fatos relevantes estejam de tal forma relacionados, que o
julgamento em separado possa causar prejuízo relevante à prestação jurisdicional.
STF. Plenário. Inq 3515 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/2/2014 (Info 735).
E a queixa-crime contra João (querelado com foro privativo)?
O STF rejeitou a queixa-crime contra ele.
O querelante não individualizou, minimamente, a conduta do querelado detentor de prerrogativa de
foro e lhe imputou fatos criminosos em razão da mera condição de sócio-proprietário do veículo de
comunicação social por meio do qual o radialista proferiu as ofensas à honra da vítima.
A mera posição hierárquica do querelado como titular da empresa de comunicação não é suficiente para
o recebimento da queixa-crime. Seria necessário que o querelante tivesse descrito e apontado
elementos indiciários que evidenciassem a vontade e consciência do querelado de praticar os crimes
imputados.
Não tendo isso sido feito, a queixa-crime deve ser rejeitada por manifesta ausência de justa causa.
STF. 1ª Turma. Pet 5660/PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
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RECURSOS
Não é possível a interposição de recurso por e-mail
O art. 1º da Lei nº 9.800/99 prevê que "é permitida às partes a utilização de sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos
processuais que dependam de petição escrita."
É possível a interposição de recurso por e-mail, aplicando-se as regras da Lei nº 9.800/99?
NÃO. A ordem jurídica não contempla a interposição de recurso via e-mail.
O e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto
no art. 1º da Lei nº 9.800/99, porquanto não guarda a mesma segurança de transmissão e
registro de dados.
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 919.403/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/09/2016.
STF. 1ª Turma. HC 121225/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
LEI 9.800/99 E INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR FAX
Imagine a seguinte situação hipotética:
O réu foi condenado pelo juiz em 1ª instância.
A defesa interpôs apelação, mas o TJ manteve a sentença.
Contra este acórdão, a defesa manejou recurso especial, tendo, no entanto, interposto o referido recurso
por meio de fax.
Isso é permitido?
SIM. Existe expressa previsão na Lei nº 9.800/99:
Art. 1º É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou
outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.
Qual é a providência que a defesa terá que adotar após dar entrada no recurso?
Deverá juntar os originais do recurso no prazo de 5 dias, conforme prevê o art. 2º, da Lei nº 9.800/99.
Esse prazo de 5 dias é contado da data em que a parte interpôs o recurso ou da data em que se
encerraria o prazo recursal?
O prazo de 5 dias é contado da data em que se encerraria o prazo do recurso.
Ex: a defesa deu entrada no recurso por fax dia 10; o prazo para o recurso somente se encerraria no dia 12;
isso significa que ela terá 5 dias a contar do dia 12 para apresentar os originais do recurso no Tribunal.
Veja a redação da Lei n. 9.800/99:
Art. 2º A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos
prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu
término.
Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até
cinco dias da data da recepção do material.
Esse prazo de 5 dias começa no dia seguinte ao término do prazo do recurso, mesmo que seja dia não útil
No caso de recurso interposto por fax, a apresentação dos originais deve ocorrer em até 5 dias, conforme
determina o art. 2º da Lei n. 9.800/99, cujo prazo é contínuo, iniciando no dia imediatamente
subsequente ao termo final do prazo recursal, ainda que não haja expediente forense.
1. Os originais da petição recursal interposta via fac-símile devem ser protocolados em juízo em até 5
(cinco) dias da data final do prazo do respectivo recurso, sob pena de intempestividade. Inteligência do
art. 2º, caput, da Lei 9.800/1999.
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2. Por ser o prazo para a apresentação dos originais um mero prolongamento do prazo recursal, ele é
contínuo, não havendo suspensão ou interrupção por ocorrência de feriado, sábado ou domingo. (...)
(AgRg no AREsp 47.172/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta
Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)
Suponha que, no último dia do prazo, o advogado tenta transmitir o fax com o recurso, mas os telefones
do Tribunal estão com defeito. Como o fax não foi enviado por causa de uma falha no telefone do Poder
Judiciário, o causídico poderá alegar justa causa e dar entrada no recurso no dia seguinte?
NÃO. O recurso interposto via fax fora do prazo recursal deve ser considerado intempestivo, ainda que
tenha ocorrido eventual indisponibilidade do sistema de protocolo via fax do Tribunal no decorrer do
referido período de tempo.
Conforme a jurisprudência do STJ, são de responsabilidade de quem opta pelo sistema de comunicação
por fax os riscos de que eventuais defeitos técnicos possam impedir a perfeita recepção da petição.
Essa é também a redação do art. 4º da Lei nº 9.800/99:
Art. 4º Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do
material transmitido, e por sua entrega ao órgão judiciário.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema será considerado litigante de má-fé se
não houver perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo.
Os Tribunais são obrigados a manterem aparelhos de fax para receber os recursos?
NÃO. Os órgão judiciários não são obrigados a dispor de equipamentos para recepção dos recursos por
meio de fax (art. 5º da Lei nº 9.800/90).
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR E-MAIL
As regras acima expostas, válidas para recurso interposto por fax, valem também para o caso de e-mail?
É possível a interposição de recurso por e-mail, aplicando-se as regras da Lei nº 9.800/99?
NÃO.
A ordem jurídica não contempla a interposição de recurso via e-mail.
STF. 1ª Turma. HC 121225/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
A redação do art. 1º da Lei nº 9.800/99 é ampla e fala em fac-símile (fax) "ou outro similar". Isso poderia
dar a ideia de que o e-mail seria admitido. O STF, no entanto, afirmou que não se pode admitir a
interposição do recurso por e-mail porque, ao contrário do fax, com o e-mail não se tem certeza se a
mensagem foi recebida no endereço correto. Veja as palavras do Min. Relator Marco Aurélio:
"(...) 2. Notem não se poder potencializar a forma pela forma. A legislação instrumental visa, acima
de tudo, realizar o implemento da almejada justiça. Todavia, parâmetros voltados à segurança
jurídica hão de ser considerados. Então, no campo da informática, da formalização de atos por
meio de recursos eletrônicos, devem-se levar em conta, presente o disposto no artigo 1º da Lei nº
9.800/1999, certos requisitos. Os atos emitidos pelos tribunais, consoante o preceito da
mencionada lei, a prever que “é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de
dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam
de petição escrita,” não contemplam a adoção do e-mail. O fac-símile ou o envio mediante outro
método pressupõe a observância de endereço que confira a certeza quanto ao recebimento da
mensagem. (...)"
Obs: vale ressaltar que, no caso concreto julgado pelo STF, havia dois motivos para não se admitir o
recurso: 1) ele foi interposto por e-mail; 2) ainda que se admitisse o recurso por e-mail, o recorrente não
apresentou os originais no prazo de 5 dias, conforme exige a Lei nº 9.800/99. Assim, foram invocados os
dois argumentos para não se conhecer do recurso.
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O STJ possui o mesmo entendimento do STF sobre o tema?
SIM. Confira alguns precedentes:
A teor de entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o e-mail não se
equipara ao fax, previsto pela Lei n. 9.800/99, art. 1º, razão pela qual não se admite a interposição
de recursos dirigidos para esta Corte através de correio eletrônico.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1530651/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/09/2016.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o correio eletrônico (email) não pode ser considerado similar ao fac-símile para efeito de aplicação da Lei 9.800/99, que
estabelece ser permitido às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens para a
prática de atos processuais que dependam de petição escrita. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.
STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 923.734/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/09/2016.
Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, para o envio de petição ao Tribunal, o e-mail não configura
meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 9.800/99,
porquanto não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados.
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 919.403/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/09/2016.
Regulamentação por alguns Tribunais
Alguns Tribunais de Justiça possuem resoluções nas quais regulamentam e admitem a interposição de
recursos por e-mail, fazendo uma equiparação ao fax, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.800/99.
Se houver regulamentação nesse sentido, então, neste caso, será permitida, nos recursos que tramitam
naquele Tribunal, a interposição por e-mail.
No Superior Tribunal Militar existe um sistema chamado de "e-STM", no qual o advogado pode se
cadastrar e, então, ter acesso a uma página do Tribunal por meio da qual poderá enviar os recursos em
meio eletrônico (Resolução STM 132/2005). Neste caso do STM é um pouco diferente porque não se trata
de envio por e-mail, mas sim por meio de uma página criada pelo próprio Tribunal.

HABEAS CORPUS
Possibilidade de decisão do HC de forma monocrática pelo Ministro Relator
É possível que o Ministro Relator do STJ ou do STF decida monocraticamente o habeas corpus
nas hipóteses autorizadas pelo regimento interno?
• Precedente divulgado no Info 857: NÃO. Cabe ao colegiado o julgamento de habeas corpus.
• Posição majoritária no STF: SIM. O Ministro Relator pode decidir monocraticamente habeas
corpus nas hipóteses autorizadas pelo regimento interno, sem que isso configure violação ao
princípio da colegialidade. Nesse sentido: STF. 1ª Turma. HC 137265 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 07/03/2017; STF. 2ª Turma. HC 131550 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 15/12/2015.
STF. 1ª Turma. HC 120496/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
O que é habeas corpus substitutivo?
O habeas corpus substitutivo ocorre quando o impetrante, em vez de interpor o recurso cabível contra a
decisão, opta por questioná-la ajuizando novo habeas corpus, dirigido à instância superior.
Exemplo:
O Ministério Público ofereceu denúncia contra João. O juiz recebeu a denúncia.
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Contra a decisão que recebe a denúncia não cabe recurso, razão pela qual a defesa impetrou habeas
corpus para o Tribunal de Justiça. O TJ denegou a ordem (rejeitou o pedido contido no HC).
Contra a decisão do TJ seria cabível recurso ordinário para o STJ, conforme previsto no art. 105, II, "a", da
CF/88. Ocorre que, em vez de interpor este recurso, a defesa impetrou novo habeas corpus, desta vez no
STJ pedindo o “trancamento” da ação penal instaurada. Este writ proposto no STJ é considerado um
habeas corpus substitutivo.
Na prática, os advogados e Defensores Públicos preferem valer-se do HC substitutivo por ser este mais
simples e rápido que o recurso.
A jurisprudência admite o “habeas corpus substitutivo”?
Trata-se de tema extremamente polêmico:
• STJ e 1ª Turma do STF: NÃO admitem. Sustentam que não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. No entanto, se a ilegalidade exposta for flagrante, ou então a decisão
combatida for teratológica, é possível que Tribunal conceda habeas corpus de ofício.
• 2ª Turma do STF: ADMITE.
Voltando ao nosso exemplo:
Chegando o HC no STJ, foi sorteado um Ministro para ser o relator.
Em regra, o Ministro Relator deverá analisar o HC, preparar um relatório e um voto e levar o processo para
ser analisado pela Turma da qual ele faz parte. Assim, o Ministro Relator leva seu voto e os demais
Ministros que compõem a Turma decidem se acompanham o entendimento ou se abrem divergência,
apresentando outra decisão.
Suponhamos, no entanto, que este Ministro Relator, monocraticamente, ou seja, sozinho, sem levar o
processo para a Turma, decidiu não conhecer do pedido feito pela defesa argumentando que o HC foi
utilizado como substitutivo de recurso ordinário e que isso não é admitido.
Apenas para ficar mais fácil visualizar, imagine que a decisão monocrática do Ministro tenha sido esta:
"Trata-se de habeas corpus impetrado em lugar do recurso próprio, situação na qual se impõe o não
conhecimento da impetração.
Vale ressaltar que, constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que seja deferido habeas
corpus de ofício, como forma de fazer cessar o constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, não vislumbro qualquer ilegalidade considerando que o Tribunal de origem
decidiu conforme a jurisprudência...
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."
Qual foi o fundamento invocado para que o Ministro do STJ decidisse monocraticamente?
O art. 34, XVIII, do Regimento Interno do STJ:
Art. 34. São atribuições do relator:
XVIII - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente,
contrário a súmula do Tribunal, ou quando for evidente a incompetência deste.
O STF concordou com o procedimento adotado pelo Ministro do STJ? É possível que o Ministro do STJ,
monocraticamente, decida não conhecer do habeas corpus impetrado naquele Tribunal (sem levar o
processo para colegiado)? Pode isso?
Aqui temos uma polêmica.
No caso concreto que foi divulgado no Info 857, a 1ª Turma do STF decidiu que o Ministro do STJ não
poderia ter decidido o habeas corpus de forma monocrática e que isso violaria o princípio da colegialidade.
Existem outros julgados mais antigos com o mesmo entendimento:
(...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não caber ao Relator examinar o
mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da
colegialidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para cassar a decisão
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questionada e determinar a apreciação do mérito pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
STJ. 2ª Turma. HC 116499, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 03/12/2013.
Ocorre que existem inúmeros outros precedentes em sentido diverso, ou seja, afirmando que é possível
sim que o Ministro Relator decida monocraticamente habeas corpus, conforme autoriza o regimento
interno. Nesse sentido:
(...) 2. A jurisprudência consolidada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da
Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC
118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).
3. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades
previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, §
1º, do RI/STF (...)
STF. 1ª Turma. HC 137265 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/03/2017.
(...) Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão
monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente inadmissível, improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal (art. 21, § 1º, do RISTF). (...)
STF. 2ª Turma. HC 136751 AgR, Re. Min. Teori Zavascki, julgado em 18/11/2016.
Além disso, no exemplo que demos acima, a defesa, em vez de ter impetrado novo habeas corpus no STF,
deveria ter interposto agravo regimental contra a decisão do Ministro do STJ, recurso que seria julgado por
uma das Turmas criminais do STJ. Em situações assim normalmente o STF nem conhece do HC:
(...) 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da
jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. (...)
STF. 2ª Turma. HC 131550 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015.
Em suma, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses
autorizadas pelo regimento interno?
 Precedente divulgado no Info 857: NÃO. Cabe ao colegiado o julgamento de habeas corpus. STF. 1ª
Turma. HC 120496/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
 Posição majoritária no STF: SIM. O Ministro Relator pode decidir monocraticamente habeas corpus nas
hipóteses autorizadas pelo regimento interno, sem que isso configure violação ao princípio da
colegialidade.

DIREITO TRIBUTÁRIO
PIS/COFINS
O valor pago a título de ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS
Atualize o Info 594-STJ
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo
para a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS.
STF. Plenário. RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (repercussão geral)
(Info 857).
Obs: o STJ possui entendimento em sentido contrário: STJ. 1ª Seção. REsp 1.144.469-PR, Rel. Min.
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Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/8/2016
(recurso repetitivo) (Info 594).
Os chamados PIS e COFINS são duas diferentes “contribuições de seguridade social”, instituídas pela
União. Atualmente, o PIS é chamado de PIS/PASEP.
PIS/PASEP
O sentido histórico dessas duas siglas é o seguinte:
 PIS: Programa de Integração Social.
 PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
O PIS e o PASEP foram criados separadamente, mas desde 1976 foram unificados e passaram a ser
denominados de PIS/PASEP.
Segundo a Lei nº 10.637/2002, a contribuição para o PIS/Pasep incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
COFINS
Significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é uma espécie de tributo instituída pela
Lei Complementar 70/91, nos termos do art. 195, I, “b”, da CF/88.
A COFINS incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil (art. 1º da Lei nº 10.833/2003).
Imagine a seguinte situação hipotética:
A empresa "XX" (vendedora de mercadorias) é contribuinte de PIS/COFINS.
Com as mercadorias vendidas em maio, o total das receitas auferidas pela empresa no mês foi R$ 100 mil.
O fisco cobrou o PIS/PASEP e COFINS com base nesse valor (alíquota x 100 mil = tributo devido).
A empresa não concordou e afirmou que dos R$ 100 mil que ela recebeu, ficou apenas com R$ 75 mil,
considerando que R$ 25 mil foram repassados ao Estado-membro a título de pagamento de ICMS.
Em suma, para a empresa, a quantia paga a título de ICMS não pode ser incluída na base de cálculo do
PIS/PASEP e COFINS.
A tese da empresa foi acolhida pelo STF?
SIM. O ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS.
STF. Plenário. RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (repercussão geral) (Info 857).
A inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas contribuições sociais leva ao inaceitável entendimento
de que os sujeitos passivos desses tributos faturariam ICMS, o que não ocorre.
O ICMS apenas circula pela contabilidade da empresa, ou seja, tais valores entram no caixa (em razão do
preço total pago pelo consumidor), mas não pertencem ao sujeito passivo, já que ele irá repassar ao Fisco.
Em outras palavras, o montante de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte porque tais
valores são destinados aos cofres públicos dos Estados-Membros ou do DF.
Dessa forma, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento (nem mesmo de
receita), mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão, não pode compor a base de cálculo da
contribuição para o PIS ou da COFINS.
Qual a posição do STJ sobre o tema?
O STJ possuía entendimento consolidado em sentido contrário. Veja:
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O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento,
submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do
conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.144.469-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 594).
No entanto, agora, com a decisão do STF acima explicada (RE 574706/PR), o STJ, em breve, irá se curvar ao
entendimento do Supremo. É só questão de tempo. Você será avisado sobre isso.
Concursos
Penso que a explicação acima seja suficiente para a grande maioria dos concursos (Juiz, MP, Defensoria,
Procuradoria etc.). No entanto, se você estuda para concursos fiscais, é importante ler o acórdão na
íntegra para se aprofundar no tema.

DIREITO DO TRABALHO
FGTS
Prazo prescricional para cobrança em juízo
O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5
anos. Isso porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo ser aplicado o art. 7º,
XXIX, da CF/88.
Antes, entendia-se que esse prazo era de 30 anos.
Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF, por razões de segurança jurídica,
modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir do julgamento do STF que alterou a jurisprudência anterior (ARE 709212/DF).
Dessa forma, o STF decidiu que :
 para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS –
ocorrer após a data do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos.
 Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes do
julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do
termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento da ARE 709212/DF.
O art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo
prescricional de 30 anos, são inconstitucionais.
STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral)
(Info 767).
STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 (Info 857).
Se o empregador não faz os depósitos de FGTS na conta do empregado, o empregado poderá ajuizar
uma ação contra o empregado cobrando esses valores?
SIM.
Qual é o prazo prescricional nesse caso?
A jurisprudência entendia que o prazo era de 30 anos. Havia, inclusive, uma súmula do TST nesse sentido:
Súmula 362-TST: É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da
contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.
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Esse prazo está previsto no art. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/90 (Lei do FGTS) e no art. 55 do Decreto
99.684/90 (Regulamento do FGTS).
Em 2014, no entanto, o STF, analisando novamente o tema em sede de repercussão geral, alterou a
jurisprudência até então dominante e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança judicial dos
valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos.
Por quê?
A verba do FGTS possui natureza jurídica de verba trabalhista. Logo, aplica-se a ela a regra prevista no art.
7º, XXIX, da CF/88, que traz o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de direitos trabalhistas:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de CINCO anos
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de DOIS anos após a extinção do contrato de trabalho;
Após sair do emprego (extinção do contrato de trabalho), o empregado tem até 2 anos para ingressar com
a ação (reclamação trabalhista) na Justiça do Trabalho, sob pena de prescrição. Nesta ação, ele poderá
pleitear apenas os direitos referentes aos últimos 5 anos, contados da data da propositura. As verbas
anteriores a esses 5 anos não mais poderão ser cobrados porque prescreveram.
Como existe regra expressa na CF/88 determinando o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de
verbas trabalhistas, e como o FGTS se enquadra nessa natureza jurídica, não há motivo para se aplicar o
prazo de 30 anos.
E o art. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90?
O STF entendeu que esses dispositivos são INCONSTITUCIONAIS porque não poderiam trazer um prazo
prescricional para verbas trabalhistas diferente daquilo que é previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.
Modulação dos efeitos da decisão
Como sempre o STF e o TST entenderam que o prazo prescricional era de 30 anos, o STF decidiu modular
os efeitos desta decisão por razões de segurança jurídica.
Dessa forma, o STF decidiu que :
 para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorrer
após a data do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos.
 Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes do julgamento da
ARE 709212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a
partir do julgamento da ARE 709212/DF.
Recapitulando:
Qual é o prazo prescricional para que os empregados e tomadores de serviços
cobrem os valores devidos referentes ao FGTS?
Antes da decisão no ARE 709212/DF

ATUALMENTE

30 anos

5 anos

Fundamento: art. 23, § 5º da Lei 8.036/90.

Fundamento: art. 7º, XXIX, da CF/88.

STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).
STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 (Info 857).
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) O direito à informação, à busca pelo conhecimento da verdade sobre a história e sobre os fatos
ocorridos durante a ditadura militar integra o patrimônio jurídico de todo e qualquer cidadão. Dessa
forma, é um dever do Estado assegurar os meios para garantir o exercício desse direito. ( )
2) (Juiz TJ/DF 2012) Em caso de controle difuso de constitucionalidade, a jurisprudência da Excelsa Corte
consagrou entendimento que admite, excepcionalmente, a modulação temporal da declaração de
inconstitucionalidade, com efeitos prospectivos, desde que a decisão seja por maioria de 2/3 e se
reconheça a presença de razões de segurança jurídica ou de exponencial interesse social. ( )
3) É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle incidental de
constitucionalidade. ( )
4) Não é cabível a intervenção de amicus curiae em reclamação. ( )
5) Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam fundamentadamente. ( )
6) Explique em que consiste o chamado contrabando legislativo? Trata-se de prática admitida pelo
Supremo Tribunal Federal? As leis aprovadas oriundas de projetos de em que houve contrabando
legislativo são inconstitucionais?
7) A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de prestação,
não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor. ( )
8) A ordem jurídica não contempla a interposição de recurso via e-mail. ( )
9) O e-mail configura meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto no art. 1º da
Lei 9.800/99. ( )
10) Os originais da petição recursal interposta via fac-símile devem ser protocolados em juízo em até 5
(cinco) dias depois da apresentação do fax, sob pena de intempestividade. ( )
11) Suponha que, no último dia do prazo, o advogado tenta transmitir o fax com o recurso, mas os
telefones do Tribunal estão com defeito. Como o fax não foi enviado por causa de uma falha no
telefone do Poder Judiciário, o causídico poderá alegar justa causa e dar entrada no recurso no dia
seguinte?
12) (PFN 2015 ESAF) O prazo para a apresentação de originais de recurso protocolado via fax inicia-se no
dia seguinte ao termo ﬁnal do prazo legal, ainda que o fax tenha sido transmitido antes, durante seu
curso. ( )
13) (PGE/PI 2014 CESPE) O prazo para a apresentação de originais de recurso protocolado via fax inicia-se
no dia seguinte ao termo final do prazo legal, ainda que o fax tenha sido transmitido antes, durante seu
curso. ( )
14) Segundo recente entendimento do STF, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS. ( )
15) O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos. Isso
porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo ser aplicado o art. 7º, XXIX, da CF/88. ( )
Gabarito
1. C 2. C
6. 7. C
11. - 12. C

3. C
8. C
13. C

4. E
9. E
14. C

5. C
10. E
15. C
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JULGADO NÃO COMENTADO
DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL
Recebimento da denúncia: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa
A Segunda Turma recebeu em parte a denúncia contra deputado federal e outros pela suposta prática dos
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Não a acolheu
em relação a acusado que já responde, no Inq 4.112/DF, pelos mesmos fatos quanto ao último crime. Além
disso, rejeitou a denúncia contra duas acusadas por falta de justa causa (CPP, art. 395, III).
No caso, de acordo com a inicial acusatória, o denunciado deputado federal teria solicitado, aceitado
promessa e recebido, por intermédio e em unidade de desígnios com os outros acusados, vantagem
pecuniária indevida em vultosa quantia, para se omitir no cumprimento do seu dever parlamentar de
fiscalização da administração pública federal, o que teria viabilizado o funcionamento de organização
criminosa voltada para a prática dos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro
no âmbito de empresa estatal de distribuição de petróleo.
Inicialmente, a Turma rejeitou as preliminares suscitadas. Indeferiu o pedido de reabertura de prazo para
aditamento da defesa; considerou que a manifestação da Procuradoria-Geral da República às respostas
apresentadas pelos acusados à denúncia, após o transcurso do prazo de cinco dias, não gera nulidade;
afastou a alegação de vício em interceptações telefônicas realizadas no âmbito de procedimento que
tramitou perante o juízo da 13ª Vara Federal; observou que o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos
acusados, bem como as buscas em endereços a eles vinculados não estariam maculados; ponderou que o
fato de o Procurador-Geral da República não ter denunciado nestes autos crimes de corrupção ativa não
acarreta a inépcia da denúncia com relação aos delitos de corrupção passiva.
O Colegiado negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que deferiu o
desmembramento do processo. Consignou que o desmembramento não acarreta inépcia da denúncia ou
ofensa aos princípios da indivisibilidade, da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal.
Frisou que a denúncia relata, de forma pormenorizada, os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e
explana, de modo compreensível e individualizado, a conduta criminosa, em tese, adotada pelos envolvidos, nos
termos do que determina o art. 41 do CPP. Dessa forma, não há qualquer prejuízo ao exercício do direito de
defesa. Explicou que o que a lei impõe é uma descrição lógica e coerente, a fim de permitir aos acusados a
compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, o que se verifica na espécie.
Enfatizou que, ao menos para esta fase processual, há elementos nos autos que demonstram, de forma
individualizada, o possível envolvimento do parlamentar e de outros dois acusados na prática de crimes de
corrupção passiva (CP, art. 317, § 1º) no âmbito da estatal, com subsequente execução, em tese, de atos de
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º), para a ocultação e dissimulação da origem e natureza
dos valores indevidos recebidos por eles.
A acusação também procede, nesta fase, quanto aos indícios de que o deputado e outro cometeram, em
tese, o crime de integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 3º e 4º, II). Esses denunciados
associaram-se a diversas outras pessoas para a prática permanente e reiterada de crimes de corrupção
passiva, no âmbito da estatal, e de lavagem de dinheiro.
A Turma ressaltou que a imputação dos crimes de corrupção passiva a duas acusadas é particularmente
frágil, porquanto a exordial acusatória não sustenta terem elas ciência dos atos de corrupção em tese
praticados, nem demonstra, sequer de forma indiciária, qualquer liame subjetivo entre elas e os demais
denunciados. Na mesma linha, não há como atribuir às denunciadas a prática de lavagem de dinheiro, se a
acusação não alega terem elas conhecimento da origem ilícita dos valores em espécie supostamente
recebidos nem indica a destinação por elas dada ao numerário.
Por fim, asseverou que a denúncia não está amparada apenas em depoimentos prestados em colaboração
premiada. Há inúmeros outros indícios que reforçam as declarações prestadas pelos colaboradores, tais
como, dados telemáticos e bancários, depoimentos, informações policiais e documentos, o que é bastante
neste momento de cognição sumária, quando não se exige juízo de certeza acerca de culpa.
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Inq 3990/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 14.3.2017. (Inq-3990)

OUTRAS INFORMAÇÕES

CLIPPING DA R E P E R C U S S Ã O G E R A L
DJe de 13 a 17 de março de 2017
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 835.291-RO
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AUDITORES FISCAIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE
FISCAL. MULTAS. PARTICIPAÇÃO NOS VALORES ARRECADADOS. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS A ORGÃO, FUNDO OU
DESPESA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES. RELEVÂNCIA JURÍDICA, SOCIAL E ECÔNOMICA. I – Possui
repercussão geral a controvérsia referente ao exame da constitucionalidade de norma que vincula parte da arrecadação de multas tributárias para
o pagamento de auditores fiscais. II – Repercussão geral reconhecida.
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 609.517-RO
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO
NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RELEVÂNCIA DO PONTO DE VISTA JURÍDICO. I – A questão referente à exigência de inscrição de advogado
público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das
partes. II – Repercussão geral reconhecida.
REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 999.425-SC
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA: PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA
CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição.
II – Julgamento de mérito conforme precedentes.
III – Recurso extraordinário desprovido.

Decisões Publicadas: 3

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.
Registro sindical - Insubsistência - Confederação sindical - Perda superveniente de legitimidade ativa (Transcrições)
ADI 4.380-MC/AM*
RELATOR: Ministro Celso de Mello
EMENTA: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE
SINDICAL. PRECEDENTES. DOUTRINA. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” POR EFEITO DE
INVALIDAÇÃO JUDICIAL DO REGISTRO SINDICAL. A QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ACHAREM-SE PRESENTES, NO
MOMENTO DA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO (CPC, ART. 485, § 3º), TODAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. RELAÇÃO DE
CONTEMPORANEIDADE NÃO MAIS EXISTENTE. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA
DE CONSTITUCIONALIDADE. DOUTRINA. PROCESSO DECLARADO EXTINTO.
DECISÃO: A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, invocando a condição de “entidade
sindical de grau superior”, ajuíza a presente ação direta, com pedido de medida liminar.
Ocorre, no entanto, que, em consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) que o Ministério do Trabalho mantém em sua
página oficial na “Internet”, constatei que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a cassação do registro sindical da autora.
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Cabe observar, por relevante, que a declaração de nulidade do registro sindical da autora, pronunciada pelo E. TRT/10ª Região, foi mantida
tanto pelo E. Tribunal Superior do Trabalho quanto por este Supremo Tribunal Federal (ARE 919.995-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), em decisão
transitada em julgado.
Torna-se inevitável concluir, desse modo, que a invalidação do registro sindical impede que se atribua, no caso, à autora a condição de
entidade sindical de grau superior.
É importante salientar, neste ponto, que apenas o registro dos atos constitutivos no Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas não basta, só por si,
para conferir personalidade de direito sindical à entidade para tal fim constituída, pois prevalece, nessa matéria, a exigência do duplo registro, consoante tem
sido acentuado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 147/868-869, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 152/782, Rel. Min.
CELSO DE MELLO – RTJ 153/273-274, Rel. Min. PAULO BROSSARD – RTJ 159/661, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – MI 388/SP, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA – RE 146.822-EDv-AgR/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.
“REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL
– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8º, I, da Carta Política – e tendo presentes
as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas; outra que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho; e a última, que exige o duplo
registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do
Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) –, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a
exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo
legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato registral.
Precedente (...).
– O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do
Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de
regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo
ordenamento positivo e por este considerados como necessários à formação dos organismos sindicais.”
(RTJ 159/413-414, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
Essa orientação jurisprudencial, vale ressaltar, hoje consagrada no enunciado constante da Súmula 677/STF, nada mais reflete senão o
reconhecimento de que, embora a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização governamental – eis que é plena a
sua autonomia jurídico-institucional em face do Estado (CF, art. 8º, I) –, a Constituição não vedou, de todo, a participação estatal no procedimento
administrativo referente ao registro sindical, a efetivar-se, no entanto, mediante ato do Poder Público necessariamente vinculado.
O eminente Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, em magnífico estudo sobre essa especial questão jurídica (LTr, vol. 53/11, p. 1.2731.285), após resenhar as várias posições assumidas pela doutrina – uma sustentando a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas; outra satisfazendo-se apenas com o registro personificador no Ministério do Trabalho; e a última, exigindo duplo registro: no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da
personalidade sindical –, expendeu magistério definitivo a propósito do tema, enfatizando, com absoluta correção, com apoio nas lições de
AMAURI MASCARO NASCIMENTO (“Organização Sindical na Perspectiva da Constituição”, “in” LTr, vol. 52/1, p. 5-15), de OCTAVIO
BUENO MAGANO (“A Organização Sindical na Nova Constituição”, “in” LTr, vol. 53/1, p. 38-43) e de EDUARDO GABRIEL SAAD
(“Constituição e Direito do Trabalho”, p. 178-179 e 226, 1989), que a imprescindibilidade do registro sindical (que se revela plenamente
legítimo) não ofende a cláusula constitucional que proíbe a exigência de autorização estatal para a criação de organismos sindicais.
O aspecto que venho de referir assume indiscutível relevo processual, pois, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, atenta ao que dispõe o art.
103, IX, da Constituição, firmou-se no sentido de reconhecer às Confederações sindicais – e a estas apenas (RTJ 195/752-754, v.g.) –, entre as entidades e
organizações que compõem a estrutura sindical brasileira, o poder de ativar a jurisdição constitucional de controle “in abstracto” do Supremo Tribunal Federal
(RTJ 135/495 – RTJ 135/853 – RTJ 138/421 – RTJ 143/831 – RTJ 144/434 – RTJ 145/101-102 – RTJ 151/3 – RTJ 151/743 – RTJ 172/52 – RTJ 177/641 – ADI
151-QO/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 299/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – ADI 398/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI
1.177/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.795/PA, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 1.953/ES, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
“No campo da organização sindical, só a Confederação, não a Federação (mesmo de âmbito nacional), é parte legítima para a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição.”
(RTJ 146/421, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
“Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa ‘ad causam’ da Federação Nacional dos Administradores – FENAD
(...).
É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, no âmbito das entidades sindicais, a questionada legitimação é privativa das
confederações (v.g., ADIn 398, 01.02.91, Sanches, RTJ 135/495; ADIn 17, 11.03.91, Sanches, RTJ 135/853; ADIn 360, 21.09.90,
Moreira, RTJ 144/703; ADIn 488, 26.04.91, Gallotti, RTJ 146/42; ADIn 526, 16.10.91, RTJ 145/101; ADIn 689, 29.03.92, Néri, RTJ
143/831; ADIn 599,24.10.91, Néri, RTJ 144/434; ADIn 772, 11.09.92, Moreira, RTJ 147/79; ADIn 164, 08.09.93, Moreira, RTJ
139/396; ADIn 935, 15.09.93, Sanches, RTJ 149/439; ADIn 166, 05.09.96, Galvão, DJ 18.10.96; ADIn 1795, 19.03.98, Moreira, DJ
30.4.98; AgADIn 1785, 08.06.98, Jobim, 7.8.98).”
(ADI 3.762-AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
“CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE
PRIMEIRO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL. AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE.
– Os Sindicatos, mesmo aqueles de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
– No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir,
em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes.”
(ADI 4.064-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Vê-se, daí, não dispor a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU de legitimidade ativa
“ad causam” para fazer instaurar este processo objetivo de controle normativo abstrato ou para nele legitimamente prosseguir.
Cumpre ter presente, no ponto, em face do que dispõe o art. 485, § 3º, do CPC, que a questão pertinente às condições da ação, por constituir
matéria de ordem pública, revela-se suscetível de apreciação “ex officio”, a qualquer tempo, por parte dos órgãos judiciários em geral, eis que o fenômeno
processual da preclusão não incide sobre o controle jurisdicional dos requisitos mínimos de admissibilidade do “jus actionis”, como tem assinalado a
jurisprudência dos Tribunais, inclusive a desta Suprema Corte (RTJ 101/907 – RTJ 112/1404 – RT 706/193, v.g.).
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Impende referir, por oportuno, a lição de NELSON NERY JÚNIOR (“Revista de Processo”, vol. 42/201), para quem “As condições da
ação, vale dizer, as condições para que seja proferida sentença sobre a questão de fundo (mérito), devem vir preenchidas quando da propositura da
ação e devem subsistir até o momento da prolação da sentença. Presentes quando da propositura, mas eventualmente ausentes no momento da
prolação da sentença, é vedado ao juiz pronunciar-se sobre o mérito, já que o autor não tem mais direito de ver a lide decidida” (grifei).
Observa-se, assim, que os requisitos de admissibilidade do “jus actionis”, entre os quais – enfatize-se – situa-se a legitimação ativa “ad
causam”, devem estar presentes não só na ocasião em que proposta a demanda, mas, por igual, também no instante em que vier a ser proferido o
julgamento da lide, pois o ordenamento processual impõe que o Poder Judiciário, no momento de proferir a decisão, tome em consideração, mesmo
“ex officio”, fatos supervenientes à instauração do processo, tais como aqueles que se refiram, p. ex., à ausência, ainda que ulterior, de qualquer das
condições da ação.
Isso significa, portanto, consoante assinala prestigioso magistério doutrinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I/1.046, item n. 754.6, 58ª ed., 2017, Forense; LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL
MITIDIERO, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, p. 569, item n. 3, 2ª ed., 2016, RT; ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“Código de Processo Civil Interpretado”, p. 547, 2ª ed., 2008, Manole; JOÃO ROBERTO PARIZATTO, “Código de Processo Civil
Comentado”, vol. 1/4, 2008, Edipa; JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, p. 762, item IX, 4ª ed.,
2016, RT; GUILHERME RIZZO AMARAL, “Comentários às Alterações do Novo CPC”, p. 581-582, item n. 2.7, 2015, RT, v.g.), que as
condições da ação devem estar igualmente presentes no momento em que a causa for julgada, em ordem a que se declare extinto o processo na
hipótese de perda superveniente da legitimidade ativa “ad causam” da parte demandante, precisamente como sucede na espécie.
Assinalo, a título de ilustração, que esse mesmo entendimento reflete-se em expressivo precedente emanado do Plenário desta Suprema
Corte:
“Voto de liderança. Legitimidade ‘ad causam’.
Se, embora, ao ser iniciado o julgamento do ‘mandamus’, possuia o impetrante legitimidade ‘ad causam’ para a impetração, mas
veio a seguir a perdê-la, antes de que fosse aquele concluído, é de ver considerado prejudicado o ‘writ’, por deixar de existir o
pressuposto essencial de legítimo interesse.”
(RTJ 123/31, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
Vale referir, por extremamente oportuno, o douto magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (“Instituições de Direito Processual
Civil”, vol. II/325-326, item n. 554, 6ª ed., 2009, Malheiros), que, a propósito do tema concernente à relação de contemporaneidade entre a
prolação da sentença, de um lado, e a existência de interesse e de legitimidade, de outro, assim se pronuncia:
“As partes só poderão ter o direito ao julgamento do mérito quando, no momento em que este está para ser pronunciado, estiverem
presentes as três condições da ação. Se alguma delas não existia no início mas ainda assim o processo não veio a ser extinto, o juiz a terá
por satisfeita e julgará a demanda pelo mérito sempre que a condição antes faltante houver sobrevindo no curso do processo.
Inversamente, se a condição existia de início e já não existe agora, o autor carece de ação e o mérito não será julgado. Na experiência
processual do dia-a-dia são muito mais frequentes os casos de condições que ficam excluídas (pedido prejudicado).
.......................................................................................................
Essa posição, generalizada na doutrina e acatada pelos tribunais, tem assento jurídico-positivo no art. 462 do Código de Processo
Civil, segundo o qual ‘se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’.
Cumpre-lhe, pois, segundo esse dispositivo, levar em conta os fatos novos que implementem uma condição antes ausente ou que excluam
uma que existia.” (grifei)
Desse modo, e se a legitimação “ad causam” compreende uma relação de pertinência entre os sujeitos processuais e a relação de direito
material deduzida em juízo, torna-se claro que, não mais subsistindo a situação legitimadora da qualidade para agir (a condição de entidade
sindical de grau superior, na espécie), cessa, por completo, o próprio interesse processual na solução do litígio.
Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica
a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer,
monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios
que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado
em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI
159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
“PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
– Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que
dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência,
negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando
veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
– O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois
sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que
venham a ser proferidas por seus Juízes.”
(MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Cabe acentuar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado
de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE
MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR
MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –
ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO
DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo

Informativo 857-STF (27/03/2017) – Márcio André Lopes Cavalcante| 23

(RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos
pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Sendo assim, e em face das razões expostas (perda superveniente de legitimidade ativa “ad causam” da autora), julgo extinto este processo
de controle abstrato de constitucionalidade.
Arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2017.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator
*decisão publicada no DJe em 27.3.2017
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