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DIREITO ADMINISTRATIVO
GREVE
Policiais são proibidos de fazer greve
Importante!!!
O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis
e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas
das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos
interesses da categoria.
STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
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Os servidores públicos 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). Nesse sentido: STF. Plenário. MI
708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.
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.
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.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845).
A greve é um direito de todos os servidores públicos?
NÃO. Existem determinadas categorias para quem a greve é proibida.
Os policiais militares podem fazer greve?
NÃO. A CF/88 proíbe expressamente que os Policiais Militares, Bombeiros Militares e militares das Forças
Armadas façam greve (art. 142, 3º, IV c/c art. 42, § 1º).
O art. 142, § 3º, IV, da CF/88 não menciona os policiais civis. Em verdade, não existe nenhum dispositivo
na Constituição que proíba expressamente os policiais civis de fazerem greve. Diante disso, indaga-se: os
policiais civis possuem direito de greve?
NÃO. Apesar de não haver uma proibição expressa na CF/88, o STF decidiu que os policiais civis não
podem fazer greve. Aliás, o Supremo foi além e afirmou que nenhum servidor público que trabalhe
diretamente na área da segurança pública pode fazer greve.
Veja a tese que foi fixada pelo STF:
O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos
os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
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Carreira policial é carreira de Estado, essencial para a segurança pública
A carreira policial, disciplinada pelo art. 144 da CF/88, tem como função exercer a segurança pública,
garantindo a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
A carreira policial é o braço armado do Estado para realizar a segurança pública e as Forças Armadas são o
braço armado do Estado para garantir a segurança nacional.
Diante da relevância de suas funções e considerando que se trata de uma atividade que não pode ser
exercida pela iniciativa privada, considera-se que a atividade policial é uma "carreira de Estado".
A atividade policial diferencia-se, contudo, de outras atividades essenciais, como educação e saúde,
porque ela não pode ser exercida por particulares.
A segurança pública é, portanto, atividade privativa do Estado.
Vale ressaltar que, diante de suas peculiaridades, a Constituição disciplinou as carreiras policiais de forma
diferenciada, tratando delas em um capítulo específico, distinto do capítulo dos servidores públicos.
Direito de greve é incompatível com a carreira policial
Não é possível compatibilizar que o braço armado do Estado faça greve porque isso colocaria em risco a
segurança pública, a ordem e a paz social.
Os integrantes das carreiras policiais possuem o dever de fazer intervenções e prisões em flagrante, sendo
isso inconciliável com o exercício da greve.
Como já afirmado, não há possibilidade de nenhum outro órgão da iniciativa privada suprir a atividade
policial. Se esta entra em greve, não há como sua função ser substituída.
Vale ressaltar que a atividade policial, além de ser importantíssima por si só, se for paralisada, afetará
também as atribuições do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário.
Greve não é direito absoluto
A greve não é um direito absoluto e, neste caso, deverá ser feito um balanceamento entre o direito de
greve e o direito de toda a sociedade à segurança pública e à manutenção da ordem pública e paz social.
Neste caso, há a prevalência do interesse público e do interesse social sobre o interesse individual de uma
categoria. Por essa razão, em nome da segurança pública, os policiais não podem fazer greve.
Importante destacar que a ponderação de interesses aqui não envolve direito de greve X continuidade do
serviço público. A greve dos policiais é proibida não por causa do princípio da continuidade do serviço
público (o que seria muito pouco), mas sim por conta do direito de toda a sociedade à garantia da
segurança pública, à garantia da ordem pública e da paz social.
Não se trata de aplicar por analogia o art. 142, § 3º, IV
É importante destacar que o STF afirmou expressamente que, ao decidir que os policiais civis não possuem
direito de greve, não estava aplicando o art. 142, § 3º, IV, da CF/88 por analogia a eles.
Não se trata, portanto, de analogia.
A greve é proibida por força dos princípios constitucionais que regem os órgãos de segurança pública.
Carreira policial possui tratamento diferenciado
A pessoa que ingressa na carreira policial sabe que estará integrando um órgão com regime especial, que
possui regime de trabalho diferenciado, escala, hierarquia e disciplina. Deve saber também que se trata de
uma carreira cuja atividade é incompatível com o direito de greve.
Estado de defesa e estado de sítio
Eventuais movimentos grevistas de carreiras policiais podem levar à ruptura da segurança pública, o que é
tão grave a ponto de permitir a decretação do estado de defesa (art. 136 da CF/88) e se o estado de
defesa, em 90 dias, não responder ao anseio necessário à manutenção e à reintegração da ordem, será
possível a decretação do estado de sítio (art. 137, I).
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Além dos policiais civis, os policiais federais também estão proibidos de fazer greve?
SIM. O STF entendeu que o exercício de greve é vedado a todas as carreiras policiais previstas no art. 144,
ou seja, não podem fazer greve os integrantes da:
 Polícia Federal;
 Polícia Rodoviária Federal;
 Polícia Ferroviária Federal;
 Polícia Civil;
 Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros militar.
Mediação
Apesar de os policiais não poderem exercer o direito de greve, é indispensável que essa categoria possa
vocalizar (expressar) as suas reivindicações de alguma forma.
Pensando nisso, o STF afirmou, como alternativa, que o sindicato dos policiais possa acionar o Poder
Judiciário para que seja feita mediação com o Poder Público, nos termos do art. 165 do CPC:
Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.
Nesta mediação, os integrantes das carreiras policiais serão representados pelos respectivos órgãos
classistas (ex: sindicatos, no caso de polícia civil, federal etc.; associações, no caso de polícia militar) e o
Poder Público é obrigado a participar.
Sobre este tópico, o STF fixou a seguinte tese:
É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das
carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da
categoria.
STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).

APOSENTADORIA
EC 70/2012 produz efeitos financeiros somente a partir da data de sua promulgação
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedida com base no art. 6º-A da EC
41/2003, introduzido pela EC 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua
promulgação (30/3/2012).
STF. Plenário. RE 924456/RJ, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 5/4/2017 (Info 860).
Aposentadoria
No serviço público (regime próprio de previdência privada) existem três espécies de aposentadoria:
Aposentadoria por invalidez
(art. 40, § 1º, I)
Ocorre quando o servidor
público for acometido por
uma situação de invalidez
permanente, atestada por
laudo
médico,
que

Aposentadoria voluntária
(art. 40, § 1º, III)
Ocorre quando o próprio
servidor público, mesmo
tendo condições físicas e
jurídicas
de
continuar
ocupando o cargo, decide se

Aposentadoria compulsória
(art. 40, § 1º, II)
A Constituição previu que,
atingida determinada idade,
o
servidor
público,
independentemente de ainda
possuir condições físicas e
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demonstre que ele está aposentar.
incapacitado de continuar Para que o servidor tenha
trabalhando.
direito
à
aposentadoria
voluntária,
ele
deverá
cumprir os requisitos que
estão
elencados
na
Constituição.

mentais
de
continuar
exercendo o cargo, deveria
ser
obrigatoriamente
aposentado.
Atualmente, a idade da
aposentadoria compulsória é
de 75 anos.

Aposentadoria por invalidez
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem aposentados caso se
tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por invalidez.
O servidor aposentado por invalidez receberá proventos integrais ou proporcionais?
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Exceções. A aposentadoria será com proventos integrais se essa invalidez for decorrente de:
 acidente em serviço;
 moléstia profissional; ou
 doença grave, contagiosa ou incurável (assim definida em lei).
Atenção: não confundir direito a proventos integrais com direito à integralidade
Quando se diz que o servidor tem direito a proventos integrais, o que se está afirmando é que esse
benefício não será calculado com base no tempo de contribuição do servidor. Se a aposentadoria é com
proventos proporcionais, significa dizer que no cálculo incidirá uma fórmula matemática que consiste no
número de anos de contribuição efetivamente cumpridos dividido pelos anos de contribuição exigidos
para se aposentar com proventos integrais. Isso fará com que a aposentadoria com proventos
proporcionais seja inferior à aposentadoria com proventos integrais.
Vale ressaltar, no entanto, que dizer que a aposentadoria será com proventos integrais não significa
afirmar que o valor do benefício será igual à remuneração que era recebida pelo servidor na atividade.
Quando se fala em direito à integralidade, ou princípio da integralidade, aí sim o que se está afirmando é
que o servidor terá direito a 100% da remuneração da ativa, ou seja, o benefício será igual ao que ele
recebia na atividade.
No âmbito federal, quais as doenças que são consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para
efeitos de aposentadoria por invalidez?
A resposta está no § 1º do referido art. 186 da Lei nº 8.112/90:
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso
no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget
(osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida — AIDS, e outras que a lei indicar, com
base na medicina especializada.
Obs1: cada ente deverá editar a sua própria lei definindo o rol de doenças graves para fins de
aposentadoria por invalidez.
Obs2: esse rol é taxativo (posição do STF e STJ).
Imagine agora a seguinte situação:
João é servidor público federal e ingressou no serviço público antes da EC 41/2003.
Em março de 2004, João foi aposentado por invalidez decorrente de cardiopatia grave, doença que está no
rol do art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90.
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João, na ativa, recebia R$ 5 mil. Ele terá direito de receber o mesmo valor a título de proventos? O
servidor que se aposentar por invalidez em decorrência de DOENÇA GRAVE, além de ter direito a
proventos integrais, terá também direito à integralidade (mesma remuneração que recebia na ativa)?
Até a EC 41/2003: SIM
Isso porque até a EC 41/2003 vigorava o princípio
da integralidade.
No caso de aposentadoria por invalidez
decorrente de doença grave, a redação originária
da Constituição Federal assegurava aos servidores
o direito aos proventos integrais e à integralidade.
Dessa forma, os proventos seriam iguais ao da
última remuneração em atividade.

Depois da EC 41/2003: NÃO
Isso porque a EC 41/2003 acabou com o princípio
da integralidade.
No caso de aposentadoria por invalidez
decorrente de doença grave, a EC 41/2003
manteve o direito aos proventos integrais, como
se o servidor tivesse trabalhado todo o tempo de
serviço. Porém, essa emenda acabou com a
integralidade e determinou que a aposentadoria
deveria ser calculada com base na média dos 80%
dos maiores salários de contribuição a partir de
94, e não mais no valor da remuneração do cargo.
Fundamento: art. 40, § 3º, da CF (com redação dada
pela EC 41/2003) c/c art. 1º da Lei nº 10.887/2004.

Como se vê, portanto, a EC 41/2003 endureceu o tratamento para os servidores que se aposentarem por
invalidez, mesmo que decorrente de doença grave. Os proventos, mesmo sendo "integrais" (e não
proporcionais), devem ser calculados com base na média aritmética dos 80% dos maiores salários de
contribuição. Isso faz com que o servidor, a depender do caso, tenha uma grande diminuição no momento
da aposentadoria. Viram como proventos integrais é conceito diferente de integralidade?
Voltando ao nosso exemplo:
João, na ativa, recebia R$ 5 mil. Se ele tivesse se aposentado antes da EC 41/2003, receberia, como
proventos, R$ 5 mil. No entanto, como se aposentou depois da mudança, seus proventos foram calculados
com base na média dos 80% dos maiores salários de contribuição. Como resultado, João teve direito à
aposentadoria de apenas R$ 3 mil.
EC 70/2012
A situação acima foi muito criticada e o Congresso Nacional, alguns anos depois, decidiu "abrandar" a regra.
Para isso, foi editada a EC 70/2012 prevendo que:
- se o servidor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e
- tornou-se inválido após a EC 41/2003
- ele terá novamente direito à integralidade (terá direito de receber a aposentadoria no mesmo valor da
última remuneração em atividade).
Importante chamar a atenção para o fato de que a EC 70/2012 restabeleceu o direito à integralidade, mas
não de forma geral e sim apenas para aqueles servidores que ingressaram antes da EC 41/2003. Assim, o
que ela fez foi prever uma regra de transição:
 Para aqueles que ingressaram no serviço público até a EC 41/2003: foi restabelecido o direito à
integralidade, ou seja, a aposentadoria por invalidez, em caso de doença grave, será igual ao valor da
última remuneração em atividade (não importando quando ocorreu a invalidez).
 Para aqueles que ingressaram no serviço público após a EC 41/2003: continuam sem ter direito à
integralidade. Os proventos serão calculados com base na média dos 80% dos maiores salários de
contribuição.
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Confira a redação do art. 1º da EC 70/2012:
Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 6º-A:
"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta
Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a
proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17
do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no
caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos desses servidores."
A EC 70 só foi editada em 2012, ou seja, quase 9 anos após a EC 41/2003. A pergunta que surge é a
seguinte: essa mudança benéfica promovida pela EC 70/2012 atingiu as aposentadorias por invalidez
que já haviam sido concedidas? Em nosso exemplo, a aposentadoria de João pode ser revisada para que
seja recalculada garantindo a ele agora a integralidade restaurada pela EC 70/2012?
SIM. A EC 70/2012 previu expressamente essa possibilidade:
Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e
fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º
de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação
desta Emenda Constitucional.
Tudo bem. Vamos continuar. Em 2012, com a promulgação da EC 70, a União fez a revisão da
aposentadoria de João. Isso implicou, na prática, no aumento do valor que ele recebe todo mês.
Imaginemos que houve um acréscimo de R$ 3 mil (apenas para ilustrar).
João terá direito de cobrar essa diferença retroativamente ao dia em que foi concedida sua
aposentadoria? Ele poderá alegar que a EC 70/2012 foi retroativa e que, portanto, ele deverá receber o
valor a maior desde março de 2004 (data em que ele foi aposentado sem direito à integralidade)? Em
outras palavras, o servidor público que tenha se aposentado por invalidez entre o início da vigência da
EC 41/2003 e a publicação da EC 70/2012 faz jus à integralidade de proventos e à paridade desde a data
de início da inatividade?
NÃO. Leia novamente a redação do art. 2º da EC 70/2012, em especial a sua parte final. Neste art. 2º está
expressamente consignado que os efeitos financeiros são contados a partir da data de promulgação da
Emenda.
A Administração Pública foi obrigada a corrigir o valor da aposentadoria, mas unicamente a partir da
vigência da EC 70/2012.
O constituinte foi expresso em afirmar que não haveria pagamento retroativo.
Essa previsão do art. 2º da EC 70/2012 que proibiu o pagamento retroativo é válida?
SIM. A retroatividade não é possível sem a indicação de uma fonte de custeio para fazer frente aos novos
gastos, pois pode representar um desequilíbrio atuarial com implicações negativas no pacto federativo.
É proibida a aplicação retroativa de norma previdenciária sem fonte de custeio. Trata-se do chamado
princípio da contrapartida, que tem por objetivo garantir a situação econômico-financeira do sistema de
Previdência. Esse princípio vincula tanto o legislador quanto o administrador público, responsável pela
aplicação das regras.
Dessa forma, a regra prevista na parte final do art. 2º da EC 70/2012 é válida e deverá ser aplicada.
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O STF, ao apreciar o tema sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedida com base no art. 6º-A da EC 41/2003,
introduzido pela EC 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012).
STF. Plenário. RE 924456/RJ, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
5/4/2017 (Info 860).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
REMIÇÃO DA PENA
Trabalho cumprido em jornada inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado
para fins de remição caso tenha sido uma determinação da direção do presídio
Importante!!!
Segundo o art. 30 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6
horas e, no máximo, 8 horas.
Apesar disso, se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas
diárias (menos do que prevê a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição
de pena.
Como esse trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio,
isso gerou uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que seja
desprezado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança.
Vale ressaltar, mais uma vez, o trabalho era cumprido com essa jornada por conta da
determinação do presídio e não por um ato de insubmissão ou de indisciplina do preso.
STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860).

NOÇÕES GERAIS SOBRE A REMIÇÃO
O art. 126 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) estabelece:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O art. 126 da LEP trata, portanto, da remição (ato de remir).
O que é a remição?
Remição é...
 o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente
 de reduzir o tempo de cumprimento da pena
 mediante o abatimento
 de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo ou
 de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.
É uma forma de estimular e premiar o condenado para que ocupe seu tempo com uma atividade
produtiva (trabalho ou estudo), servindo, ainda, como forma de ressocialização e de preparação do
apenado para que, quando termine de cumprir sua pena, possa ter menos dificuldades de ingressar no
mercado de trabalho.
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O tempo remido será considerado como pena cumprida, para todos os efeitos (art. 128).
Obs: a remição de que trata a LEP é com “ç” (remição). Remissão (com “ss”) significa outra coisa, qual seja,
perdão, renúncia etc., sendo muito utilizada no direito civil (direito das obrigações) para indicar o perdão
do débito.
Remição pelo TRABALHO
A cada 3 dias de trabalho,
diminui 1 dia de pena.

Remição pelo ESTUDO
A cada 12 horas de estudo,
diminui 1 dia de pena.

Obs.: somente poderão ser considerados, para fins
de remição, os dias em que o condenado cumprir a
jornada normal de trabalho, que não pode ser
inferior a 6h nem superior a 8h (art. 33).
Somente é aplicada se o condenado cumpre pena
em regime
fechado ou semiaberto.

Obs.: as 12 horas de estudo deverão ser divididas
em, no mínimo, 3 dias.

Obs.: não se aplica se o condenado estiver
cumprindo pena no regime aberto ou se estiver
em livramento condicional.

Pode ser aplicada ao condenado que cumpra pena
em regime fechado, semiaberto, aberto ou, ainda,
que esteja em livramento condicional.
Atenção: perceba a diferença em relação à
remição pelo trabalho.

É possível a remição para condenados que cumprem pena em regime aberto?
 Remição pelo trabalho: NÃO.
 Remição pelo estudo: SIM.
Outras regras importantes sobre a remição:
 As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino
à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados (§ 2º do art. 126).
 É possível que o condenado cumule a remição pelo trabalho e pelo estudo, desde que as horas diárias
de trabalho e de estudo sejam compatíveis (§ 3º do art. 126).
 O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a
beneficiar-se com a remição (§ 4º do art. 126).
 O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) caso o condenado
consiga concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena (§ 5º do
art. 126).
 A remição pode ser aplicada para a pessoa presa cautelarmente (§ 7º do art. 126). Assim, se o
indivíduo está preso preventivamente e decide trabalhar, esse tempo será abatido de sua pena caso
venha a ser condenado no futuro.
 A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa (§ 8º do art. 126).

REMIÇÃO DE PENA E JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 6 HORAS
Imagine a seguinte situação hipotética:
João cumpria pena em regime fechado.
A administração da unidade prisional autorizou que ele trabalhasse na oficina do presídio fazendo
artesanato, de segunda a sexta-feira, com jornada diária de 4 horas.
Depois de alguns meses, João pediu a remição dos dias trabalhados.
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O juiz das execuções penais indeferiu o pedido afirmando que a Lei nº 7.210/84 (LEP) exige que, em caso
de trabalho do preso, a jornada diária mínima seja de 6 horas. Confira o dispositivo invocado pelo
magistrado:
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com
descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços
de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
Dessa forma, o dia trabalhado somente pode ser considerado, para fins de remição, caso o preso tenha
cumprido uma jornada de, no mínimo, 6 horas. João trabalhava apenas 4 horas diárias. Logo, isso não
pode ser computado como dia de trabalho para remição.
O apenado não se conformou e o caso chegou até o STF. O que decidiu a Corte? É possível reconhecer a
remição neste caso mesmo a jornada de trabalho sendo inferior a 4 horas diárias?
SIM.
Realmente, o art. 33 da LEP estabelece que a jornada normal de trabalho do reeducando não poderá ser
inferior a 6 horas diárias. No entanto, no caso concreto, o condenado trabalhava apenas 4 horas (jornada
inferior à legal) por uma determinação do diretor do presídio, e não por um ato de insubmissão ou de
indisciplina de sua parte.
Tratando-se de jornada de trabalho definida pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as
horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 horas, em prejuízo do condenado.
Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou
estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança.
Resumindo:
Segundo o art. 30 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6 horas e, no
máximo, 8 horas.
Apesar disso, se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas diárias
(menos do que prevê a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição de pena.
Como esse trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio, isso gerou
uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que seja desprezado, sob
pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Empresa privada com finalidade lucrativa e que for arrendatária
de imóvel público não goza de imunidade tributária
Importante!!!
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não se estende a
empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo
Município.
Ex: a União, proprietária de um grande terreno localizado no Porto de Santos, arrendou este
imóvel para a Petrobrás (sociedade de economia mista), que utiliza o local para armazenar
combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava IPTU com relação a este imóvel em
virtude da imunidade tributária recíproca. Depois que houve o arrendamento, a Petrobrás
passa a ter que pagar o imposto.
STF. Plenário. RE 594015/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
Imunidade tributária
Imunidade tributária consiste na determinação feita pela Constituição Federal de que certas atividades,
rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos.
Trata-se de uma dispensa constitucional de tributo.
A imunidade é uma limitação ao poder de tributar, sendo sempre prevista na própria CF.
Imunidade tributária recíproca
A CF/88, em seu art. 150, VI, “a”, prevê a chamada imunidade tributária recíproca. Isso significa que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a
renda ou os serviços, uns dos outros. Vejamos a redação do dispositivo constitucional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI — instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Essa imunidade funciona como um instrumento de preservação e calibração do pacto federativo,
impedindo que os impostos sejam utilizados como instrumento de pressão indireta de um ente sobre
outro (Min. Joaquim Barbosa). Ex.: se os Municípios tomassem decisões administrativas que
desagradassem o Governo Estadual, este poderia, em tese, aumentar os impostos que incidiriam sobre o
Poder Público municipal.
Sabbag menciona que essa imunidade tem como fundamento, ainda, o postulado da isonomia dos entes
constitucionais. Ora, pelo fato de todos os entes estarem em pé de igualdade, não havendo hierarquia,
nenhum deles pode estar sujeito ao poder de tributar do outro (Manual de Direito Tributário.5. ed., São
Paulo: Saraiva, p. 254).
A imunidade tributária recíproca possui status de cláusula pétrea, porque ela é um instrumento de
proteção da forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CF/88).
Imunidade subjetiva
Essa imunidade é classificada como subjetiva ou pessoal, considerando que é outorgada em função da
condição pessoal da União, dos Estados, DF e Municípios. Em outras palavras, é imunidade subjetiva
porque incide para beneficiar uma pessoa.
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O contrário da imunidade subjetiva é a imunidade objetiva, que incide sobre bens. É o caso, por exemplo,
da imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (art. 150, VI, "d", da CF).
Autarquias e fundações
As autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público também gozam da imunidade tributária recíproca
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes. Isso está previsto expressamente no § 2º do art. 150 da CF/88:
§ 2º — A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
Empresas públicas e sociedades de economia mista
Embora a CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas (Administração direta),
autarquias e fundações, a jurisprudência estende o benefício também às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público.
Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista que desempenham serviços públicos
também desfrutam da referida imunidade.
Por outro lado, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade econômica, não
irá gozar do benefício, porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico da iniciativa privada (art.
173, § 1º, II, da CF/88).
Correios e Imunidade tributária recíproca
O exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca é a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos — ECT. Isso porque os Correios são entendidos como uma empresa prestadora de
serviço público obrigatório e exclusivo do Estado e não como exploradora de atividade econômica, embora
também ofereçam serviços dessa natureza.
Concessionária de serviço público e Imunidade tributária
As empresas concessionárias de serviço público NÃO gozam de imunidade tributária recíproca,
considerando que são empresas privadas que desempenham tais atividades em busca do lucro.
Feitos estes esclarecimentos, imagine a seguinte situação: a União, proprietária um grande terreno
localizado no Porto de Santos, arrendou este imóvel para a Petrobrás (sociedade de economia mista),
que utiliza o local para armazenar combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava IPTU com
relação a este imóvel em virtude da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a"). Depois que houve
o arrendamento, a Petrobrás tem que pagar o IPTU ou ela também goza da imunidade tributária?
Tem que pagar o imposto. A imunidade tributária não se aplica a ela. Conforme decidiu o STF:
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não se estende a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins
lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
STF. Plenário. RE 594015/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
O fato de o imóvel pertencente à União ser utilizado para a realização de um interesse público
(armazenagem de combustível) não atrai a imunidade quanto ao IPTU, haja vista que a empresa
arrendatária é sociedade de economia mista com capital social negociado na bolsa de valores, ou seja, é
pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro.
A imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada pelo constituinte para proteção
do pacto federativo, não havendo sentido estendê-la a empresa privada arrendatária de bem público que
o utiliza para fins comerciais.
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Vale ressaltar ainda que o § 3º do art. 150 da CF/88 afirma que não se deve aplicar a imunidade tributária
recíproca para os casos em que o patrimônio, renda ou serviços estão relacionados com "exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados". Isso reforça a
conclusão de que as pessoas jurídicas que exploram atividade econômica não gozam da imunidade.
Ademais, o reconhecimento da imunidade recíproca, no caso, implicaria violação ao princípio da livre
concorrência, previsto no art. 170 da CF/88, por conferir vantagem indevida a pessoa jurídica de direito
privado não existente para os concorrentes.
Por fim, importante destacar que o bem em questão é formalmente público, mas materialmente privado,
uma vez que o particular arrendatário tem quase todas as prerrogativas do proprietário, não havendo
precariedade da posse.
Tudo bem. Já entendi que não incide a imunidade. Mas é possível cobrar o IPTU da Petrobrás mesmo ela
sendo somente a arrendatária (e não a proprietária) do imóvel?
SIM. O art. 32 do CTN prevê que o fato gerador do IPTU é "a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel". O art. 34, por sua vez, estabelece que o "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel,
o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título."
Dessa forma, como a Petrobrás é possuidora do imóvel, ela também é considerada contribuinte do IPTU.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Se uma pessoa jurídica de direito público faz contrato de cessão de uso de imóvel
com empresa privada, esta última não goza de imunidade e deverá pagar IPTU
Importante!!!
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado, devedora do tributo.
Ex: a União celebrou contrato de concessão de uso de imóvel com uma empresa privada por
meio da qual esta última poderia explorar comercialmente determinado imóvel pertencente
ao patrimônio público federal. A empresa privada queria deixar de pagar IPTU alegando que o
imóvel gozaria de imunidade tributária. O STF não aceitou a tese e afirmou que não incide a
imunidade neste caso.
STF. Plenário. RE 601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em
6/4/2017 (repercussão geral) (Infos 860 e 861).
A situação ocorrida foi a seguinte:
A União celebrou contrato de concessão de uso de imóvel com uma empresa privada por meio da qual esta
última poderia explorar comercialmente determinado imóvel pertencente ao patrimônio público federal.
A empresa privada queria deixar de pagar IPTU alegando que o imóvel gozaria de imunidade tributária.
A tese da empresa foi acolhida pelo STF?
NÃO. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não foi concebida com o
propósito de permitir que empresa privada atue livremente no desenvolvimento de atividade econômica e
usufrua de vantagem advinda da utilização de bem público.
Essa imunidade decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a
autonomia dos entes. Não cabe estendê-la para evitar a tributação de particulares que atuam no regime
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da livre concorrência.
Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da
imunidade (art. 150, § 3º, da CF/88).
O IPTU representa relevante custo operacional, comum a todos que exercem a atividade econômica da
recorrida. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, a partir de extensão indevida da
imunidade recíproca, implica desrespeito ao princípio da livre concorrência (art. 170, IV, da CF/88), por
conferir ao particular uma vantagem inexistente para os concorrentes.
Como o recurso foi decidido sob a sistemática da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese:
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de
direito privado, devedora do tributo.
STF. Plenário. RE 601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em
6/4/2017 (repercussão geral) (Infos 860 e 861).

IPI
O art. 2º da Lei 8.393/91 era constitucional
Surge constitucional, sob o ângulo do caráter seletivo, em função da essencialidade do produto
e do tratamento isonômico, o art. 2º da Lei nº 8.393/91, a revelar alíquota máxima de Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI de 18%, assegurada isenção, quanto aos contribuintes
situados na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, e autorização para redução
de até 50% da alíquota, presentes contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do
Rio de Janeiro.
Obs: o art. 2º da Lei nº 8.393/91 encontra-se atualmente revogado. Dessa forma, este
julgamento do STF refere-se a casos concretos ocorridos na época em que vigia essa norma.
STF. Plenário. RE 592145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
Lei nº 8.393/91
O art. 2º da Lei nº 8.393/91 previa o seguinte:
Art. 2º Enquanto persistir a política de preço nacional unificado de açúcar de cana, a alíquota máxima do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a saída desse produto será de dezoito por
cento, assegurada isenção para as saídas ocorridas na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM. (Revogado pela Lei nº 9.532/97)
Parágrafo único. Para os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, é o Poder Executivo autorizado a
reduzir em até cinquenta por cento a alíquota do IPI incidente sobre o açúcar nas saídas para o mercado
interno. (Revogado pela Lei nº 9.532/97)
Argumentava-se que esse art. 2º seria inconstitucional por duas razões principais:
1) O dispositivo previa alíquotas diferentes para determinados Estados do país, o que violaria o princípio
da isonomia;
2) O açúcar é um produto considerado essencial e integra a chamada "cesta básica". Quase todos os
produtos que integram a cesta básica possuem isenção de IPI. Logo, o açúcar não deveria sofrer tributação
de IPI, sob pena de violação do art. 153, § 3º, I, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
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(...)
IV - produtos industrializados;
(...)
§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
As teses do contribuinte foram aceitas pelo STF?
NÃO.
1) Quanto ao primeiro argumento, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade no fato de o referido
artigo ter estipulado alíquotas diferenciadas. Isso porque a CF/88 permite a concessão de incentivos fiscais
para garantir o desenvolvimento econômico do país, conforme se pode extrair do art. 151, I:
Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico
entre as diferentes regiões do País;
A Constituição Federal autoriza o legislador a implementar, no âmbito da opção político-normativa,
presente a razoabilidade, distinções de alíquotas entre os Estados, sem que necessariamente tenha que
seguir aquela tradicional divisão por regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Assim, foi
válido o tratamento diferenciado para Espírito Santo e Rio de Janeiro, mesmo que não tenham sido
incluídos os demais Estados da região sudeste.
O princípio da isonomia é respeitado quando o legislador não faz preferências desarrazoadas em relação a
determinado Estado-Membro, o Distrito Federal ou Município.
No caso, o art. 2º da Lei nº 8.393/91 trouxe verdadeiro incentivo fiscal para as áreas por ele mencionadas.
O parágrafo único do art. 2º, ao revelar que, nos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a alíquota
de 18% poderá ser reduzida em até 50%, remete, necessariamente, à situação dos contribuintes e do
desenvolvimento na produção nesses Estados-Membros. Portanto, o Legislativo atuou no campo do
incentivo fiscal, embora de forma estrita, considerados os Estados-Membros mencionados.
2) Dizer que o IPI possui caráter seletivo em função da essencialidade do produto significa apenas que é
possível a variação das alíquotas de acordo com a mercadoria.
O fato de o açúcar integrar a cesta básica, cujos produtos não têm incidência do IPI, é insuficiente para que
se conclua que é impossível a cobrança do tributo.
Surge constitucional, sob o ângulo do caráter seletivo, em função da essencialidade do produto e do
tratamento isonômico, o art. 2º da Lei nº 8.393/91, a revelar alíquota máxima de Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI de 18%, assegurada isenção, quanto aos contribuintes situados na área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, e autorização para redução de até 50% da alíquota, presentes
contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
STF. Plenário. RE 592145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
Observação:
O art. 2º da Lei nº 8.393/91 encontra-se atualmente revogado. Dessa forma, este julgamento do STF
refere-se a casos concretos ocorridos na época em que vigia essa norma.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) O exercício do direito de greve é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem
diretamente na área de segurança pública, salvo em caso de flagrante ilegalidade praticada pela
Administração Pública. ( )
2) É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das
carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da
categoria. ( )
3) A carreira policial é o braço armado do Estado para realizar a segurança pública, sendo considerada
como uma carreira de Estado. ( )
4) Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedida com base no art. 6º-A da EC 41/2003,
introduzido pela EC 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012). ( )
5) (Juiz TJDFT 2015 CESPE) Os servidores públicos abrangidos pelo regime próprio de previdência social da
União, dos estados, do DF e dos municípios fazem jus a aposentadoria por invalidez permanente, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez decorrer de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. ( )
6) (PGM São Luís 2016 FCC) No que diz respeito aos proventos da aposentadoria por invalidez, concedida
no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, será concedida,
A) como regra geral, observando-se a regra da proporcionalidade ao tempo de contribuição e tendo
como base de cálculo do benefício a última remuneração obtida na ativa.
B) como regra geral, observando-se as regras da integralidade com a última remuneração e com a
paridade de reajustamento com os servidores da ativa.
C) como regra geral, na sua integralidade e observando a paridade de reajustamento com os
servidores da ativa.
D) observando-se a regra da proporcionalidade ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
E) como regra geral, observando a proporcionalidade ao tempo de contribuição, resguardada, no
entanto a paridade de reajustamento com os servidores da ativa.
7) (Juiz TRF1 2015 CESPE) Admite-se a remição de pena pelo estudo, desde que presencial no
estabelecimento prisional ou na instituição de ensino, uma vez que não há previsão na Lei de
Execuções Penais sobre a possibilidade de remição pelo ensino a distância. ( )
8) (Defensor DPE-RN 2015 CESPE) A remição, cuja aplicação restringe-se exclusivamente ao trabalho
interno, é uma recompensa àqueles que procedem corretamente e uma forma de abreviar o tempo de
condenação, estimulando o próprio apenado a buscar atividades laborativas lícitas e educacionais
durante o seu período de encarceramento. ( )
9) Se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas diárias, este período
deverá ser computado para fins de remição de pena. ( )
10) A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não se estende a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins
lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. ( )
11) (Juiz TJ/PR 2014) A imunidade recíproca das entidades políticas não se aplica ao patrimônio, à renda e
aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo
usuário. ( )
12) (Juiz TJ/PR 2014) A imunidade recíproca das entidades políticas pode ser estendida às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. ( )
13) (Juiz Federal TRF3 2011 CESPE) Considere que, em determinada autarquia estadual cuja finalidade
essencial seja a prestação de serviços à população mediante pagamento de tarifas pelos beneficiários, a
prestação dos serviços não configure exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis
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a empreendimentos privados. Nesse caso, a autarquia é imune ao pagamento do imposto predial e
territorial urbano. ( )
14) (Juiz TRF3 2015 banca própria) A imunidade recíproca prevista para as pessoas políticas alcança
empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos que atuam em
regime de monopólio. ( )
15) Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de
direito privado, devedora do tributo. ( )
Gabarito
1. E
2. C
11. C 12. C

3. C
13. C

4. C
14. C

5. C
15. C

6. Letra D

7. E

8. E

9. C

10. C

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.
Ação Popular - DPF - Diretor-Geral - STF - Incompetência (Transcrições)
Pet 6.910-MC/DF*
Relator: Ministro Celso de Mello
EMENTA: AÇÃO POPULAR. “OPERAÇÃO CARNE FRACA”. AJUIZAMENTO CONTRA O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL E CONTRA A PRÓPRIA POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE.
– O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação
popular promovida contra o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal ou ajuizada contra qualquer outro órgão ou autoridade, como o
próprio Presidente da República, ou as Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, contra qualquer dos Tribunais Superiores
da União. Jurisprudência. Doutrina. Ação popular de que não se conhece.
– A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração
essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a
situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República, que sequer
prevê o julgamento, em sede originária, da ação popular. Doutrina. Precedentes.
DECISÃO: Trata-se de “ação popular” ajuizada contra o Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal e, também, contra a própria Instituição
que dirige.
Sendo esse o contexto, passo a examinar questão preliminar concernente à competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e
julgar a presente causa.
E, ao fazê-lo, reconheço não competir a esta Suprema Corte atribuição para apreciar, em sede originária, a ação popular em questão.
Com efeito, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que lhe falece competência originária para o
processo e o julgamento de ações populares, ainda que ajuizadas, até mesmo, contra o Presidente da República e/ou outras autoridades que disponham de
prerrogativa de foro “ratione muneris” perante o Supremo Tribunal Federal (AO 772-QO/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – Pet 129/PR, Rel. Min.
MOREIRA ALVES – Pet 296/MG, Rel. Min. CÉLIO BORJA – Pet 431/SC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 546-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO – Pet 713/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 1.546-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 2.018-AgR/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO – Pet 3.152-AgR/PA, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – Pet 3.422-AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – Pet 5.239/DF, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, v.g.):
“Competência. Ação Popular contra o Presidente da República.
– A competência para processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de segurança,
estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do Juízo competente de primeiro grau de jurisdição.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
“AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do
juízo competente de primeiro grau. Precedentes.”
(AO 859-QO/AP, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
“AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.
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– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente Constituição republicana, quer sob o domínio da Carta
Política anterior – firmou-se no sentido de reconhecer que não se incluem na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o
julgamento de ações populares constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal ou de quaisquer outras autoridades cujas resoluções estejam sujeitas, em sede de mandado de segurança, à jurisdição imediata do
STF. Precedentes.” (Pet 1.641/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
“’AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA
ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar
ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação pleiteie-se tenha emanado do
Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União.
Jurisprudência. Doutrina.” (Pet 5.191-AgR/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Não constitui demasia assinalar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições
jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser
estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante
adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e
proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 94/471 – RTJ 121/17 – RTJ 141/344 –
RTJ 159/28 – RTJ 171/101-102, v.g.).
Esse regime de direito estrito a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal tem levado esta Corte
Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias o processo e o
julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional – tais como ações populares (RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE
MELLO – Pet 352/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 487/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO – Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.) ou ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares
(RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO – Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.738-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Vale rememorar, neste ponto, como mero registro histórico, que o Supremo Tribunal Federal, há quase 122 anos, em decisão proferida em 17 de
agosto de 1895 (Acórdão n. 5, Rel. Min. JOSÉ HYGINO), já advertia, no final do século XIX, não ser lícito mesmo ao Congresso Nacional, mediante
atividade legislativa comum, ampliar, suprimir ou reduzir a esfera de competência da Corte Suprema, pelo fato de tal complexo de atribuições jurisdicionais
derivar, de modo imediato, do próprio texto constitucional, proclamando, então, naquele julgamento, a impossibilidade de tais modificações ocorrerem
por via meramente legislativa, “por não poder qualquer lei ordinária aumentar nem diminuir as atribuições do Tribunal (...)” (Jurisprudência/STF, p.
100/101, item n. 89, 1897, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional – grifei).
Essa orientação jurisprudencial, por sua vez, tem o beneplácito de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito
Constitucional”, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES
MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES, “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 192/193, item n. 6, 35ª ed.,
2013, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p.
91, 3ª ed., 1998, Malheiros, v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal o poder
de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, como a ação popular, ainda que promovidas contra agentes públicos a
quem se outorgou, “ratione muneris”, prerrogativa de foro em sede de persecução penal ou ajuizadas contra órgãos estatais ou autoridades públicas que, em
sede de mandado de segurança, estão sujeitos à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal.
A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal,
vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou,
a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
Manifesta, pois, na espécie destes autos, a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa,
considerado o que dispõe, em norma de direito estrito, o art. 102, I, da Constituição.
Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação popular, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida
liminar.
Arquivem-se estes autos. Publique-se.
Brasília, 03 de abril de 2017.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator
*decisão publicada no DJe em 6.4.2017

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
3 a 7 de abril de 2017
Lei nº 13.431, de 4.4.2017 - Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou
testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Publicada no DOU, Seção nº 1, Edição nº 66, p. 1, em 5.4.2017.
Medida Provisória nº 775, de 6.4.2017 - Altera a Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, para dispor sobre a
constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito
centralizado. Publicada no DOU, Seção nº 1, Edição nº 68, p. 1, em 7.4.2017.
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