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DIREITO CONSTITUCIONAL
TRIBUNAIS DE CONTAS
A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios
Importante!!!
A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios.
STF. Plenário. ADI 5763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/10/2017 (Info 883).
Quem realiza o controle externo da Administração Pública?
Esfera FEDERAL
Esfera ESTADUAL
Esfera DISTRITAL
Esfera MUNICIPAL
O Congresso Nacional, A Assembleia Legislativa, A Câmara Distrital, com A Câmara Municipal,
com o auxílio do TCU.
com o auxílio do TCE.
o auxílio do TCDF.
com o auxílio do TCE.
Tribunal de Contas DOS MUNICÍPIOS (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado...) – TCM do Estado x
Em regra, a fiscalização dos recursos municipais é feita pelo Tribunal de Contas. No entanto, a CF autoriza
que seja criado um Tribunal de Contas dos Municípios.
Este Tribunal de Contas dos Municípios, se criado, tem a função de auxiliar as Câmaras Municipais no
exercício do controle externo.
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Assim, por exemplo, imagine que exista um Tribunal de Contas dos Municípios na Bahia. Este Tribunal irá
auxiliar a Câmara Municipal de Ilhéus (BA) a fazer o controle externo dos recursos daquele Município. De
igual forma, irá também atuar em relação às contas de Vitória da Conquista, Feira de Santana e todos os
demais Municípios da Bahia.
Desse modo, o Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão ESTADUAL que atua na fiscalização das
contas de todos os Municípios de determinado Estado.
Atualmente, só existem três Tribunais de Contas dos Municípios: na Bahia, em Goiás e no Pará.
Nos demais Estados onde não há Tribunal de Contas dos Municípios, a competência para realizar essa
fiscalização é do TCE.
Vale ressaltar que a CF/88 não proíbe que os Estados criem novos Tribunais de Contas dos Municípios.
Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO (Tribunal de Contas Municipal) – TC do Município x
É um órgão MUNICIPAL que tem a função de auxiliar uma única Câmara Municipal no exercício do controle
externo em relação a um determinado Município.
Atualmente, só existem dois Tribunais de Contas do Município: o Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Assim, por exemplo, o controle externo em relação às contas do Município de São Paulo é exercido pela
Câmara Municipal de São Paulo, com o auxílio técnico do TCM de São Paulo. O controle externo em relação
aos demais Municípios do Estado de São Paulo (exs: Santos, Campinas, Guarulhos etc.) é exercido pelas
respectivas Câmaras Municipais com o auxílio do TCE de São Paulo.
A CF/88 proíbe que sejam criados novos Tribunais de Contas do Município:
Art. 31 (...)
§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
Sobre o tema, confira esta didática decisão do STF:
(...) A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, Conselhos ou
órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma
deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (...)
incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1º).
Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios - embora qualificados como órgãos estaduais (CF,
art. 31, § 1º) - atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das
Câmaras de Vereadores. (...)
STF. Plenário. ADI 687, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 02/02/1995.
Tribunais de Contas dos Municípios x Tribunal de Contas do Município
Tribunais de Contas DOS MUNICÍPIOS
Órgão estadual que atua na fiscalização das contas
de todos os Municípios de determinado Estado.
Atua como órgão auxiliar de todas as Câmaras
Municipais de determinado Estado no exercício do
controle externo sobre os respectivos Municípios
daquele Estado.
A CF/88 permite que os Estados criem novos
Tribunais de Contas dos Municípios.
Atualmente, existem três: TCM/BA, TCM/GO e
TCM/PA.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO
Órgão municipal que atua na fiscalização das
contas de um único Município.
Atua como órgão auxiliar de uma única Câmara
Municipal no exercício do controle externo sobre
determinado Município.
A CF/88 proíbe que sejam criados novos Tribunais
de Contas Municipais.
Atualmente, existem dois: TCM/Rio de Janeiro e
TCM/São Paulo.
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Situação enfrentada pelo STF:
No Estado do Ceará havia um Tribunal de Contas dos Municípios, ou seja, um Tribunal de Contas específico
para auxiliar as Câmaras Municipais no exercício do controle externo sobre os Municípios cearenses.
Em 2017, houve uma emenda à Constituição do Estado do Ceará extinguindo o TCM/Ceará.
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) ajuizou uma ADI contra esta
emenda constitucional apresentando os seguintes argumentos:
• a emenda foi aprovada pelos Deputados como retaliação pelo fato de que muitos deles tiveram as suas
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará com relação ao período em
que eram Prefeitos. Teria havido, portanto, desvio do poder de legislar;
• não haveria redução de despesas na extinção do Tribunal de Contas;
• o art. 31, § 4º da CF/88 proibiria a extinção dos Tribunais de Contas dos Municípios;
• teria havido vício de iniciativa porque a emenda constitucional foi proposta por parlamentares.
O STF concordou com os argumentos da ATRICON? A ADI foi julgada procedente?
NÃO.
Ausência de provas do suposto desvio do poder de legislar
O STF entendeu que a fraude na edição de lei com o objetivo de alcançar finalidade diversa do interesse
público deve ser explicitada e comprovada.
O mero fato de alguns dos Parlamentares terem tido suas contas desaprovadas não conduz à conclusão
de que a votação da emenda estaria viciada.
Ausência de economia não é motivo para declarar a emenda inconstitucional
As alegações de ausência de economia orçamentária e perda de eficiência com a promulgação da emenda
questionada são insuficientes para configurar a inconstitucionalidade do ato.
No processo objetivo de constitucionalidade não se adentra em questões fáticas como, por exemplo, a
quantidade de processos julgados pelo Tribunal de Contas dos Municípios e pelo Tribunal de Contas do Estado.
CF/88 não impede a extinção dos Tribunais de Contas dos Municípios
O art. 31, §§ 1º e 4º, da CF/88 não proíbem a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios.
A Constituição permitiu (facultou) que os Estados-membros concentrassem toda a fiscalização no Tribunal
de Contas do Estado (TCE) ou que criassem um outro órgão (Tribunal de Contas dos Municípios)
exclusivamente com a finalidade de fiscalizar as contas dos Municípios daquele respectivo Estado.
Não há, assim, qualquer norma na Constituição Federal que proíba a extinção do Tribunal de Contas dos
Municípios por meio da promulgação de emenda à Constituição Estadual.
Não houve vício de iniciativa
A Constituição Federal afirmou que cabe aos Tribunais de Contas dispor sobre a própria organização e
funcionamento, e o fez com o propósito de assegurar-lhes a autonomia necessária para exercer atividade
fundamental à integridade do erário.
Isso não impede, contudo, que haja a extinção de Tribunal de Contas dos Municípios mediante emenda
cujo processo de elaboração tenha sido deflagrado por Deputados Estaduais.
Não há qualquer dispositivo constitucional que leve à conclusão de que é impossível emenda à
Constituição, de iniciativa parlamentar, tratando sobre a extinção de Tribunal de Contas dos Municípios.
Em suma:
A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios.
STF. Plenário. ADI 5763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/10/2017 (Info 883).
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TRIBUNAL DE CONTAS
MPTC não possui legitimidade para propor reclamação no STF
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não possui legitimidade ativa para propor
reclamação no STF alegando descumprimento da decisão do Supremo.
A atuação dos membros do MPTC limita-se, unicamente, ao âmbito dos próprios Tribunais de
Contas perante os quais oficiam.
STF. 2ª Turma. Rcl 24156 AgR/DF e Rcl 24158 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgados em
24/10/2017 (Info 883).
Previsão do MPTC na CF/88
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é previsto em um único dispositivo constitucional:
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as
disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
MPTC não possui fisionomia institucional própria
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não dispõe de “fisionomia institucional própria”, estando
vinculado administrativamente às Cortes de Contas:
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não dispõe de fisionomia institucional própria, não
integrando o conceito de Ministério Público enquanto ente despersonalizado de função essencial à Justiça
(CF/88, art. 127), cuja abrangência é disciplina no art. 128 da Constituição Federal.
STF. 2ª Turma. Rcl 24162 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/11/2016.
MPTC não possui as atribuições do Ministério Público comum
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui atuação funcional exclusiva perante as Cortes de
Contas, limitada ao controle externo a que se refere o art. 71 da CF/88:
Nos termos do art. 128 da CF/88, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não compõe a
estrutura do Ministério Público comum da União e dos Estados, sendo apenas atribuídas aos membros
daquele as mesmas prerrogativas funcionais deste (art. 130).
As atribuições do Ministério Público comum, entre as quais se inclui sua legitimidade processual
extraordinária e autônoma, não se estendem ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, cuja
atuação está limitada ao controle externo a que se refere o art. 71 da CF/88.
STF. 1ª Turma. Rcl 24159 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/11/2016.
Assim, a atuação do Procurador de Contas é restrita ao âmbito administrativo do Tribunal de Contas ao
qual faz parte, não possuindo, em regra, legitimidade ativa para propor demandas judiciais.
MPTC pode ajuizar reclamação no STF?
NÃO.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não possui legitimidade ativa para propor reclamação
no STF alegando descumprimento da decisão do Supremo.
A atuação dos membros do MPTC limita-se, unicamente, ao âmbito dos próprios Tribunais de Contas
perante os quais oficiam.
STF. 2ª Turma. Rcl 24156 AgR/DF e Rcl 24158 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgados em 24/10/2017
(Info 883).
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O exercício das funções do Ministério Público especial fica restrito à estrutura estatal que lhe foi designada
pela CF/88. Em outras palavras, somente exerce suas funções no âmbito dos Tribunais de Contas, não
podendo desempenhar as atribuições institucionais do Ministério Público da União e dos Estados,
considerando que não possui atribuição jurisdicional.
Cuidado com a situação excepcional reconhecida pelo STJ:
O membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas possui legitimidade e capacidade
postulatória para impetrar mandado de segurança, em defesa de suas prerrogativas institucionais, contra
acórdão prolatado pela respectiva Corte de Contas.
Ex: Procurador de Contas pode impetrar mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas
que extinguiu representação contra licitação sem incluí-la em paute e sem intimar o MP.
STJ. 2ª Turma. RMS 52.741-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/8/2017 (Info 611).

DIREITO PENAL
ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES (LEI 9.472/97)
Transmitir sinal de internet como provedor sem autorização da ANATEL
configura o crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97?
Atenção! Concursos federais
A conduta de transmitir sinal de internet, via rádio, como se fosse um provedor de internet,
sem autorização da ANATEL, configura o crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97?
STJ: SIM. A transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem autorização
da ANATEL, caracteriza, em tese, o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Nesse
sentido: STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1077499/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 26/09/2017.
STF: NÃO. A oferta de serviço de internet é concebida como serviço de valor adicionado e,
portanto, não pode ser considerada como atividade clandestina de telecomunicações, não
caracterizando o crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97. Foi o que decidiu a 1ª Turma do STF no
HC 127978, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/10/2017 (Info 883).
STF. 1ª Turma. HC 127978, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/10/2017 (Info 883).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Os fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) constataram que João mantinha um
provedor de internet, via rádio, no qual os clientes pagavam a ele mensalmente e recebiam em suas casas
o sinal da internet.
Ocorre que João não tinha autorização da ANATEL para exploração desse serviço.
Foi, então, lavrado auto de infração e encaminhada notícia do fato ao MPF.
O Procurador da República denunciou João pela prática do delito do art. 183 da Lei nº 9.472/97:
Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Segundo a tese do MPF, o provedor de acesso à Internet via radiofrequência (internet via rádio)
desenvolve dois serviços:
• um serviço de telecomunicações (Serviço de Comunicação Multimídia); e
• um Serviço de Valor Adicionado (Serviço de Conexão à Internet).
Dessa forma, a chamada “internet via rádio” pode ser considerada também um serviço de telecomunicação.
A jurisprudência acolhe a tese do MP? A conduta de transmitir sinal de internet, via rádio, como se fosse
um provedor de internet, sem autorização da ANATEL, configura algum crime? Amolda-se ao art. 183 da
Lei nº 9.472/97?
STJ: SIM
É pacífico no STJ que a transmissão clandestina de
sinal de internet, via radiofrequência, sem
autorização da ANATEL, caracteriza, em tese, o
delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97.
Não há se falar em atipicidade do delito pela
previsão de que se trata de serviço de valor
adicionado, uma vez que referida característica
não exclui sua natureza de efetivo serviço de
telecomunicação.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1077499/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
26/09/2017.
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 971.115/PA, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
27/04/2017.

STF: NÃO
A oferta de serviço de internet é concebida como
serviço de valor adicionado e, portanto, não pode
ser considerada como atividade clandestina de
telecomunicações, não caracterizando o crime do
art. 183 da Lei nº 9.472/97.
O serviço de valor adicionado não constitui
serviço de telecomunicação, classificando-se o
provedor como usuário do serviço que lhe dá
suporte, com os direitos e deveres inerentes a
essa condição.
A Lei nº 9.472/97 previu, em seu art. 60, o que são
“serviços de telecomunicações” e, em seu art. 61
trouxe a definição de “serviço de valor
adicionado”, sendo, portanto, conceitos
distintos.
STF. 1ª Turma. HC 127978, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 24/10/2017 (Info 883).

Ressalte-se que houve uma mudança de posição do STF que, anteriormente, também entendia ser crime.
Nesse sentido: STF. 1ª Turma. HC 129807 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 31/03/2017.

DIREITO INTERNACIONAL
EXTRADIÇÃO
Extradição concedida mesmo com pedido instruído de forma deficiente
Mesmo que o Estado requerente não junte cópia dos textos legais dos crimes que teriam sido
praticados pelo indivíduo, ainda assim é possível conceder a extradição caso a defesa não
impugne o descumprimento dessa formalidade e o extraditando manifeste concordância em
ser prontamente extraditado.
STF. 2ª Turma. Ext 1512/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/10/2017 (Info 883).
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Extradição
A extradição ocorre quando o Estado entrega a outro país um indivíduo que cometeu um crime que é
punido segundo as leis daquele país (e também do Brasil), a fim de que lá ele seja processado ou cumpra
a pena por esse ilícito.
Ex: um cidadão dos EUA lá comete um homicídio e foge para o Brasil. Os EUA requerem a extradição desse
indivíduo e, se for deferida pelo Brasil, ele é mandado de volta ao território estadunidense.
Veja o que diz a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração):
Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro
Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação
criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.
§ 1º A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para
esse fim.
§ 2º A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder
Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes.
Quem decide o pedido de extradição?
O pedido de extradição é decidido pelo STF, conforme prevê o art. 102, I, "g", da CF/88.
Imagine agora a seguinte situação hipotética:
Nathan, cidadão belga, está respondendo a processo criminal em seu país pela prática de tráfico de drogas.
O réu está morando no Brasil, razão pela qual o Governo da Bélgica requereu a sua extradição para lá.
O pedido formulado pela Bélgica foi instruído de forma deficiente, considerando que o país requerente
não juntou cópia dos textos legais aplicáveis aos fatos que, em tese, correspondem aos crimes de tráfico
de drogas e de associação para o tráfico. Em outras palavras, não se juntou a legislação.
Ocorre que Nathan, por meio de seu advogado, não contestou isso e disse que concorda com a extradição.
Neste caso, mesmo sem se cumprir esta formalidade, é possível conceder a extradição?
SIM.
Mesmo que o Estado requerente não junte cópia dos textos legais dos crimes que teriam sido praticados
pelo indivíduo, ainda assim é possível conceder a extradição caso a defesa não impugne o
descumprimento dessa formalidade e o extraditando manifeste concordância em ser prontamente
extraditado.
STF. 2ª Turma. Ext 1512/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/10/2017 (Info 883).
Lei de Migração
Os fatos acima ocorreram antes da vigência da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017). Veja como o tema é
tratado no novo diploma:
Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o
declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao
processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios. ( )
2) O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui legitimidade ativa para propor reclamação no
STF. ( )
3) Mesmo que o Estado requerente não junte cópia dos textos legais dos crimes os quais teriam sido
praticados pelo indivíduo, ainda assim é possível conceder a extradição caso a defesa não impugne o
descumprimento dessa formalidade e o extraditando manifeste concordância em ser prontamente
extraditado. ( )
Gabarito
1. C 2. E

3. C

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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.
Natureza constitucional da reclamação – Litigância de má-fé – Honorários sucumbenciais – Novo CPC
Rcl 25160 AGR-ED / SP*
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA:
Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório.
Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.
1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos
arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel
diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).
2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários
sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.
3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação
reclamatória.
4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento)
sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser real izada
no juízo de origem.
ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão
virtual de 29/9 a 5/10/2017, na conformidade da ata do julgamento, por maioria de votos, em acolher os embargos declaratórios e,
suprindo a omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido n os
autos em referência, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem (art. 85, § 2º, do CPC), tudo nos termos do voto d o
Ministro Dias Toffoli, Relator para o acórdão.
VOTO:
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Cuida-se de tempestivos embargos declaratórios opostos pela União, no qual suscita omissão do acórdão impugnado na
condenação do reclamante, ora embargado, no pagamento de honorários de sucumbência na presente reclamatória.
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O ilustre Min. Edson Fachin propõe a rejeição dos embargos declaratórios, ao fundamento de não ser cabível a condenação
em honorários advocatícios ante a natureza constitucional da presente ação, com vocação para a preservação da competência desta
Suprema Corte, ressalvando esse entendimento nos casos de comprovada má-fé.
Peço vênia ao Relator para divergir.
Dessa perspectiva, começo por discorrer a respeito da natureza jurídica da reclamação, que, salv o melhor juízo, não encontra
um consenso doutrinário e jurisprudencial, tal como foi sinalizado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da Rcl nº 336/DF:
“A reclamação, qualquer que SEJA a qualificação que se lhe DE - Ação (Pontes de Miranda,
‘Comentarios ao Código de Processo Civil’, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal
(Moacyr Amaral Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, ‘O Poder Judiciário e a Nova
Constituição’, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orozimbo Nonato, ‘apud’ Cordeiro de Mello, ‘O
processo no Supremo Tribunal Federal’, vol. 1/280), incidente processual (Moniz de Aragão, ‘A
Correição Parcial’, p. 110, 1969), medida de Direito Processual Constitucional (José Frederico
Marques, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol 3., 2. parte, p. 199, item n. 653, 9. ed., 1987,
Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (Min. Djaci Falcão, RTJ 112/518 -522) configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem
pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla
função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das
decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘l’) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art.
105, I, ‘f’)” (Tribunal Pleno, DJ de 15/3/91 – grifos nossos).
Todavia, em meu sentir, entendo que a própria Constituição Federal de 1988 sinaliza não ser a reclamação constitucional i)
recurso, uma vez que não foi incluída entre as hipóteses de competência recursal do STF (incisos II e III dos arts. 102), nem ii)
incidente processual, ante a possibilidade de ser ajuizada em face de autoridade administrativa diretamente (art. 103 -A, § 3º), sem a
necessidade de prévia provocação do Poder Judiciário por meio de ação típica.
Entendo, assim, que esse importante instrumento, que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte
à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.
Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,
“[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como
razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência
e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.
Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem -se firmado como
importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).
Considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, destaco ainda que a Lei nº
8.038/90 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do
diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual.
Nesse contexto, importa destacar que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator
[…] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua
contestação”.
Ademais, ainda da perspectiva da incidência da disciplina processual civil no tocante às reclamações, destaco que a litigânci a
de máfé e a fixação de honorários sucumbenciais possuem, ambas, disciplina legislativa com sedes materiae na Lei nº 13.105/2015,
distinguindo-se, entretanto, tanto na ratio de sua instituição, quanto no beneficiário do provimento.
Dessa perspectiva, a sanção por litigância de má-fé, com previsão esparsa no diploma processual civil (v.g. art. 77, §§ 2º e 5º;
arts. 81, primeira parte e § 2º; art. 100, parágrafo único; art. 334, § 8º; art. 702, §§ 10 e 11; art. 774, parágrafo único; art. 903, § 6º;
art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º e 3º etc), tem como fundamento de constituição a atuação infundada de uma das partes da relação
processual, provocando perdas e danos à parte contrária ou à dignidade da Justiça; e reverte -se, em regra, “em benefício da parte
contrária” (art. 96, primeira parte, do CPC).
De outra forma, os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado (arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94), tendo como
fundamento de sua constituição a atuação profissional em juízo; estando sua constituição atualmente abalizada nos parágrafos e
incisos do art. 85 do CPC.
No caso dos autos, verifico que a angularização da relação processual se estabeleceu em sede de agravo regimental
interposto por CARLOS ABDO ARBACHE contra a decisão do Ministro Relator Edson Fachin, que, fundamentado nos arts. 21, §1º, e
161, parágrafo único, do RISTF e amparado pela parte final do art. 239 do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido na
presente reclamação, indicando precedentes de reiterada jurisprudência desta Suprema Corte.
É incontroversa, nos autos, a atuação da advocacia pública na representação da União, na qualidade de beneficiária da
decisão reclamada, devendo a parte sucumbente na reclamação ser condenada ao pagamento dos respectivos honorários.
Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte:
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO.
SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME
PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no
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Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada
pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina
de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo
Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O
CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o
contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da
causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos
honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo
de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega
provimento” (Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/4/2017).
Com essas razões, e pedindo vênia mais uma vez, divirjo do Relator para acolher os embargos declaratórios e, suprindo a
omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em
referência, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem (art. 85, § 2º, do CPC).
É como voto.
Brasília, 6 de outubro de 2017.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator para o acórdão
*Acórdão pendente de publicação
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