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DIREITO CONSTITUCIONAL
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Coexistência de ADI no TJ e ADI no STF, sendo a ADI estadual julgada primeiro
Importante!!!
Coexistência de ADI no TJ e ADI no STF, sendo a ADI estadual julgada primeiro
Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de
justiça local e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente prejudica o
da segunda – do STF – se preenchidas duas condições cumulativas:
1) se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e
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2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do
Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de
constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do
STF para o controle abstrato de constitucionalidade.
Viola a igualdade a exigência de que o cargo público seja ocupado por indivíduo com curso de
administração pública mantido por instituição pública credenciada no respectivo Estado
É inconstitucional lei estadual que, ao criar o cargo de administrador público, exige que ele
seja ocupado por profissional graduado em Curso de Administração Pública mantido por
Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no respectivo Estado.
Essa previsão da lei estadual ofende o princípio constitucional da igualdade no acesso a cargos
públicos. Além disso, essa regra também viola o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe
a criação de distinções ilegítimas entre brasileiros.
STF. Plenário. ADI 3659/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/12/2018 (Info 927).
A situação concreta foi a seguinte:
O Estado do Amazonas editou a Lei 2.778/2002, que criou, no âmbito da Administração Pública estadual,
o cargo de “administrador público”.
Até aí, tudo bem. O problema foi que a lei estadual previu como requisito para esse cargo “Graduação em
Curso de Administração Pública mantida por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado
do Amazonas”.
Veja o texto da Lei:
Art. 1.º Fica instituída, no Quadro de Pessoal do Poder Executivo, a carreira de Administrador
Público, com os cargos de provimento efetivo e vencimentos fixados no Anexo Único desta Lei.
(...)
Art. 3.º O provimento dos cargos na classe inicial da carreira dar-se-á por aprovação em concurso
público de provas e títulos, e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por
Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado do Amazonas.
§ 1.º A classificação final dos candidatos será feita pela média ponderada da nota global do
concurso, as provas e títulos com peso 1 e coeficiente final de rendimento em Curso de
Administração Pública, mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado
do Amazonas, com peso 2.
(...)
Duas ações diretas de inconstitucionalidade
Foram propostas duas ações diretas de inconstitucionalidade contra essa previsão:
• ADI ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, no Tribunal de Justiça, alegando que a lei
violaria a Constituição Estadual.
• ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República, no STF, argumentando que a previsão ofenderia a CF/88.
Julgamento da ADI estadual
A primeira ação julgada foi a ADI estadual.
O TJ/AM julgou a ADI procedente e declarou esta previsão inconstitucional por violar o princípio da
igualdade previsto no art. 3º da Constituição do Estado do Amazonas e reproduzido no art. 5º, caput, da
Constituição Federal.
Vale ressaltar que, como o acórdão do TJ/AM analisou um dispositivo que é reproduzido também na
CF/88, contra esta decisão caberia recurso extraordinário para o STF.
Ocorre que, como não foi manejado nenhum recurso, houve o trânsito em julgado.
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Julgamento da ADI no STF
Chegou, então, o dia de se julgar a ADI proposta no STF.
Surgiu, no entanto, uma dúvida: com a decisão do TJ/AM declarando a inconstitucionalidade da lei, houve
a perda do objeto da ADI proposta no STF?
Como a Lei 2.778/2002 já foi declarada inconstitucional, pode-se dizer que ficou prejudicado o
conhecimento da ADI no STF?
NÃO. A ADI no STF não ficou prejudicada. Vamos entender o motivo.
Coexistência de duas ADIs
Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local
e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente prejudica o da segunda – do STF
– se preenchidas duas condições cumulativas:
1) se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e
2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do Estado sem
correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha
correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de
constitucionalidade.
STF. Plenário. ADI 3659/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/12/2018 (Info 927).
No caso concreto, foi preenchido o requisito 1, mas não se verificou a condição 2.
O fundamento para o TJ/AM decidir que a lei é inconstitucional foi o princípio da igualdade. Este princípio
da igualdade está previsto na Constituição do Estado e possui correspondência na Constituição Federal.
Em outras palavras, essa previsão pode ser encontrada tanto na Constituição Estadual como na Federal.
Se a decisão do TJ prejudicasse o conhecimento da ADI no STF, significaria dizer que o STF ficou vinculado
à interpretação que o TJ deu para o princípio da igualdade previsto na CF/88. Ocorre que a última palavra
sobre interpretação da CF/88 pertence ao STF. Logo, seria inadmissível negar ao STF a possibilidade de
examinar o tema.
Na verdade, o que o TJ/AM deveria ter feito era suspender a ADI lá proposta a fim de aguardar o
pronunciamento do STF. Nesse sentido:
(...) A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese
de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de
Justiça local. (...)
STF. Plenário. ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/09/2016.
(...) Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra
lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. Suspensão do processo no âmbito
da justiça estadual, até a deliberação definitiva desta Corte. (...)
STF. Plenário. Pet 2701 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em
08/10/2003.
No entanto, como isso não ocorreu, não pode o STF ficar limitado ao que decidiu a Corte local.
Caso contrário, seria possível que um tribunal de justiça, por não suspender o trâmite de representação
de inconstitucionalidade, desse interpretação à norma de repetição obrigatória que valeria apenas para o
respectivo estado-membro. Isso porque o STF poderia conferir interpretação diversa à norma de repetição
obrigatória para os demais entes da Federação.
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Com esse entendimento, o STF rejeitou a alegação de prejudicialidade da ADI e julgou o mérito da ação lá
proposta.
E quanto ao mérito, o que decidiu o STF? Esta previsão da Lei estadual é realmente inconstitucional,
como decidiu o TJ/AM?
SIM. O STF julgou procedente a ADI e também considerou inconstitucional a expressão “Graduação em
Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado
do Amazonas”.
Realmente, essa previsão da lei estadual ofende o princípio constitucional da igualdade no acesso a cargos
públicos.
Além disso, essa regra também viola o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe a criação de
distinções ilegítimas entre brasileiros.
Em suma:
É inconstitucional lei estadual que, ao criar o cargo de administrador público, exige que ele seja ocupado
por profissional graduado em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino
Superior, credenciada no respectivo Estado.
STF. Plenário. ADI 3659/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

ADVOCACIA PÚBLICA
Técnico superior em Direito de autarquia estadual não pode exercer atribuições de
representação jurídica da entidade, mas pode fazer atuação jurídica no âmbito interno da
autarquia, sobretudo em atividades de compliance
Importante!!!
É inconstitucional lei estadual que preveja que servidor de autarquia (no caso, era Técnico
Superior do DETRAN) será responsável por:
• representar a entidade “em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia”.
• praticar “todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto,
exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos
Advogados do Brasil OAB”.
Tais previsões violam o “princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do
Distrito Federal”, insculpido no art. 132 da CF/88.
A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao
cargo de Técnico Superior do Detran/ES, com formação em Direito, diversas funções
privativas de advogado.
Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas
estranhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação do art. 132, caput, da
CF/88.
O STF decidiu modular os efeitos da decisão para:
• manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes às procuradorias;
• declarar a validade dos atos praticados (ex: contestações, recursos etc.) até a data do
julgamento, com base na teoria do funcionário de fato.
ATENÇÃO. Por outro lado, é válido que esses servidores façam a atuação jurídica no âmbito
interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular
Informativo 927-STF (18/12/2018) – Márcio André Lopes Cavalcante | 4

Informativo
comentado
medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditoria (exs: interpretar textos e
instrumentos legais, elaborar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades
da entidade, elaborar editais, contratos, convênios etc.). Essas atribuições podem sim ser
exercidas pelos Técnicos Superiores do DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade
da representação judicial.
O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da autarquia para
a PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas
atividades inviabilizadas.
STF. Plenário. ADI 5109/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2018 (Info 927).
Princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal
Segundo este “princípio”, os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal serão os únicos responsáveis
pela representação judicial e pela consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Em outras palavras, só um órgão pode desempenhar as funções de representação judicial e de consultoria
jurídica nos Estados e DF e este órgão é a Procuradoria-Geral do Estado (ou PGDF).
Este “princípio” está previsto no art. 132 da CF/88:
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria
jurídica das respectivas unidades federadas.
É possível que o Estado-membro (ou DF) crie Procuradorias autárquicas como órgãos distintos da PGE?
NÃO.
A Constituição do Estado do Ceará previa que o Governador deveria encaminhar à ALE projetos de lei,
dispondo sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das procuradorias
autárquicas.
O STF decidiu que essa regra é inconstitucional. Isso porque a CF/88 determina que a representação
judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, deve ser feita pela PGE,
nos termos do art. 132 da CF/88.
O art. 132 da CF/88 consagra o chamado princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria
jurídica dos Estados e do Distrito Federal e, dessa forma, estabelece competência funcional exclusiva da
Procuradoria-Geral do Estado.
A exceção prevista no art. 69 do ADCT da CF deixou evidente que, a partir da Constituição de 1988, não se
permite mais a criação de órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado, admite-se apenas a
manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de
exceção direcionada a situações concretas e do passado e, por essa razão, deve ser interpretada
restritivamente, inclusive com atenção à diferenciação entre os termos “consultoria jurídica” e
“procuradoria jurídica”, uma vez que esta última pode englobar as atividades de consultoria e
representação judicial.
STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).
Segundo a jurisprudência do STF, é possível que lei estadual crie cargos em comissão para o desempenho
das atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo?
NÃO.
A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados deve ser exercida por
Procuradores do Estado, organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e
títulos, nos termos do art. 132 da CF/88.
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Esse preceito tem como objetivo garantir a necessária qualificação técnica e independência funcional
desses especiais agentes públicos.
Assim, é inconstitucional a norma que outorgue a ocupante de cargo em comissão ou de função de
confiança o exercício, no âmbito do Poder Executivo local, de atribuições inerentes à representação
judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos
traduzem prerrogativa institucional outorgada, em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado.
STF. Plenário. ADI 4261, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 02/08/2010.
STF. Plenário. ADI 4843/MC-ED-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 11/12/2014.
Afirmou o Min. Celso de Mello:
“A extrema relevância das funções constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do
Distrito Federal, também), notadamente no plano das atividades de consultoria jurídica e de
exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais
atribuições sejam exercidas por agente público investido, em caráter efetivo, na forma
estabelecida pelo art. 132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com
independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe do Poder Executivo local
pelo fato de haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos irrenunciáveis
inerentes às suas altas funções institucionais.”
Assim, o modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados
exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos
paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou
Indireta.
Por essas razões, o STF declarou, recentemente, a INCONSTITUCIONALIDADE de uma lei estadual que
transferia essas funções a ANALISTA do Poder Executivo estadual:
É vedada a atribuição de atividades de representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos
a analista administrativo da área jurídica.
STF. Plenário. ADI 5107, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/06/2018.
Este princípio possui exceções?
SIM. Podemos mencionar a existência de duas exceções:
EXCEÇÃO 1: é possível a criação de procuradorias vinculadas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas,
para a defesa de sua autonomia e independência perante os demais Poderes, hipótese em que se admite
a consultoria e assessoramento jurídico dos órgãos por parte de seus próprios procuradores.
Nesse sentido já decidiu o Supremo: é constitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de Tribunais
de Contas estaduais, vedada a atribuição de cobrança judicial de multas aplicadas pelo próprio tribunal
(STF. Plenário. ADI 4070/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016).
EXCEÇÃO 2:
ADCT/Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas ProcuradoriasGerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos
para as respectivas funções.
O art. 69 do ADCT foi uma exceção transitória ao princípio da unicidade orgânica da Procuradoria estadual.
Esta exceção foi prevista com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de representação e
consultoria jurídicas que existiam na Administração Pública no período logo em seguida à promulgação da
CF/88, quando algumas Procuradorias estaduais ainda não estavam totalmente estruturadas. Em outras
palavras, foi pensada como uma forma de evitar lacunas e uma desorganização da Administração Pública.
Vale ressaltar que só foram mantidas as consultorias jurídicas que já existiam antes da CF/88.
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E quanto aos Municípios? Os Municípios são obrigados a possuir Procuradorias Municipais, organizadas
em carreira, mediante concurso público, para o desempenho das funções de representação judicial e
consultoria jurídica?
Infelizmente, prevalece que NÃO.
Não há na Constituição Federal previsão para que os Municípios instituam Procuradorias Municipais,
organizadas em carreira, mediante concurso público.
Não existe, na Constituição Federal, a figura da advocacia pública municipal. Os Municípios não têm essa
obrigação constitucional.
STF. Plenário. RE 225777, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/02/2011.
STF. 2ª Turma. RE 893694 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 21/10/2016.
Tramita no Congresso Nacional uma PEC com o objetivo de “alterar a redação do art. 132 da Constituição
Federal para estender aos Municípios a obrigatoriedade de organizar carreira de procurador (para fins de
representação judicial e assessoria jurídica), com ingresso por concurso público, com a participação da
OAB em todas as suas fases, garantida a estabilidade dos procuradores após 3 anos de efetivo exercício,
mediante avaliação de desempenho.” (PEC 17/2012).
Acho essa posição absurda, mas infelizmente é o que prevalece para fins de concurso público.
Feita esta breve revisão, veja o caso concreto julgado pelo STF:
O Estado do Espírito Santo editou lei criando o cargo de Técnico Superior do DETRAN (autarquia estadual).
Até aí, tudo bem.
O problema foi que a Lei previu que os ocupantes deste cargo seriam responsáveis por representar o
DETRAN/ES “em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia”.
Além disso, determinou que tais servidores teriam a incumbência de praticar “todos os demais atos de
natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de
responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB”.
Tais previsões são constitucionais?
NÃO. Tais previsões violam o “princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito
Federal”, insculpido no art. 132 da CF/88.
A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao cargo de Técnico
Superior do Detran/ES, com formação em Direito, diversas funções privativas de advogado.
Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estranhas aos
quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação do art. 132, caput, da CF/88.
Outras atribuições
A legislação prevê também outras atuações técnico-jurídicas deste servidor no âmbito interno da
autarquia, tais como:
• Interagir com as demais unidades administrativas da autarquia na elaboração de normas, instruções,
resoluções e demais atos a serem expedidos;
• Interpretar textos e instrumentos legais;
• Elaborar estudos sobre questões jurídicas que envolvam as atividades do DETRAN/ES;
• Elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela Autarquia, com a emissão de
parecer.
A previsão dessas outras atribuições também é inconstitucional?
NÃO. Essas outras atribuições podem sim ser exercidas pelos Técnicos Superiores do DETRAN, sem que
isso ofenda o princípio da unicidade da representação judicial.
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O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da autarquia para a PGE,
porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas atividades
inviabilizadas.
Nesse contexto, é válida a atuação jurídica dos servidores técnicos no âmbito interno, sobretudo em
atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização
e auditoria.
Modulação dos efeitos
Em nome do princípio da confiança e do postulado da segurança jurídica, o STF fez a modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade.
Assim, o STF decidiu:
• manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes às procuradorias;
• declarar a validade dos atos praticados (ex: contestações, recursos etc.) até a data do julgamento, com
base na teoria do funcionário de fato.
Em suma:
É inconstitucional lei estadual que preveja que servidor de autarquia (no caso, era Técnico Superior do
DETRAN) será responsável por:
• representar a entidade “em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia”.
• praticar “todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas
funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB”.
Tais previsões violam o “princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito
Federal”, insculpido no art. 132 da CF/88.
Por outro lado, é válido que esses servidores façam a atuação jurídica no âmbito interno da autarquia,
sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de
otimização, fiscalização e auditoria (exs: interpretar textos e instrumentos legais, elaborar pareceres
sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, contratos, convênios
etc.). Essas atribuições podem sim ser exercidas pelos Técnicos Superiores do DETRAN, sem que isso
ofenda o princípio da unicidade da representação judicial.
STF. Plenário. ADI 5109/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

DIREITO PENAL
MULTA
MP é quem deve executar a pena de multa e, apenas se ficar inerte por mais de 90 dias,
essa legitimidade é transferida para a Fazenda Pública
Importante!!!
Mudança de entendimento!
O Ministério Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de
sentença penal condenatória transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de
cobrança pela Fazenda Pública.
Quem executa a pena de multa?
• Prioritariamente: o Ministério Público, na vara de execução penal, aplicando-se a LEP.
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• Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias após ser devidamente intimado: a Fazenda
Pública irá executar, na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei nº 6.830/80.
STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).
STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).
Obs: a Súmula 521-STJ fica superada e deverá ser cancelada. Súmula 521-STJ: A legitimidade para a
execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública.
Sanção penal
Sanção penal é a resposta dada pelo Estado à pessoa que praticou uma infração penal.
Existem duas espécies de sanção penal:
1) Pena.
2) Medida de segurança.
Espécies de pena
As penas podem ser de três subespécies:
1.1 Penas privativas de liberdade;
1.2 Penas restritivas de direito;
1.3 Multa.
Espécies de medidas de segurança
As medidas de segurança, por sua vez, podem ser:
2.1 Detentiva
2.2 Restritiva
Veja abaixo o esquema que mostra as espécies de sanção penal e suas subespécies:

1) PENAS

1.1 Privativas de liberdade
1.2 Restritivas de direito
1.3 Multa

SANÇÃO PENAL
2.1 Detentiva
2) MEDIDAS DE
SEGURANÇA
2.2 Restritiva

Multa
Multa é uma espécie de pena por meio da qual o condenado fica obrigado a pagar uma quantia em
dinheiro que será revertida em favor do Fundo Penitenciário.
Pagamento da multa
A pena de multa é fixada na própria sentença condenatória.
Depois que a sentença transitar em julgado, o condenado terá um prazo máximo de 10 dias para pagar a
multa imposta (art. 50 do CP).
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O Código prevê a possibilidade de o condenado requerer o parcelamento da multa em prestações mensais,
iguais e sucessivas, podendo o juiz autorizar, desde que as circunstâncias justifiquem (ex: réu muito pobre,
multa elevadíssima etc.).
O parcelamento deverá ser feito antes de esgotado o prazo de 10 dias.
O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do
condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações (art. 169, § 1º da LEP).
Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, poderá revogar o benefício (art. 169, § 2º da LEP).
O que acontece caso o condenado não pague nem parcele a multa no prazo de 10 dias?
• Antes da Lei nº 9.268/96: se o condenado, deliberadamente, deixasse de pagar a pena de multa, ela
deveria ser convertida em pena de detenção. Em outras palavras, a multa era transformada em pena
privativa de liberdade.
• Atualmente: a Lei nº 9.268/96 alterou o art. 51 do CP e previu que, se a multa não for paga, ela será
considerada dívida de valor e deverá ser exigida por meio de execução (não se permite mais a conversão
da pena de multa em detenção).
Antes da Lei 9.268/96
Depois da Lei 9.268/96 (ATUALMENTE)
Art. 51. A multa converte-se em pena de detenção, Art. 51. Transitada em julgado a sentença
quando o condenado solvente deixa de paga-lá ou condenatória, a multa será considerada dívida de
frustra a sua execução.
valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
Multa permaneceu com caráter penal
Importante esclarecer que, mesmo com essa mudança feita pela Lei nº 9.268/96, a multa continua tendo
caráter de sanção criminal, ou seja, permanece sendo uma pena, por força do art. 5º, XLVI, “c”, da CF/88:
Art. 5º (...)
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
c) multa;
Assim, a única coisa que a Lei nº 9.268/96 fez foi mudar a forma de cobrança da multa não paga: antes,
ela virava pena de detenção; agora, deve ser cobrada por meio de execução.
Quem executa a pena de multa?
STJ: Fazenda Pública

STF:
Prioritariamente: o Ministério Público.
Subsidiariamente: a Fazenda Pública

O STJ sempre sustentou que, como se trata de
dívida de valor, a pena de multa deveria ser
executada pela Fazenda Pública por meio de
execução fiscal que tramita na vara de execuções
fiscais.
O rito a ser aplicado seria o da Lei nº 6.830/80.
A execução da pena de multa ocorreria como se
estivesse sendo cobrada uma multa tributária.
Não se aplica a Lei nº 7.210/84 (LEP).

A Lei nº 9.268/96, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal.
Diante de tal constatação, não há como retirar do
MP a competência para a execução da multa
penal, considerado o teor do art. 129 da CF/88,
segundo o qual é função institucional do MP
promover privativamente a ação penal pública, na
forma da lei.
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Promover a ação penal significa conduzi-la ao longo
Esse era o entendimento pacífico do STJ, tanto que do processo de conhecimento e de execução, ou
foi editada uma súmula nesse sentido.
seja, buscar a condenação e, uma vez obtida esta,
executá-la. Caso contrário, haveria uma interrupção
Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução na função do titular da ação penal.
fiscal de multa pendente de pagamento imposta Ademais, o art. 164 da LEP é expresso ao
em sentença condenatória é exclusiva da reconhecer essa competência do MP. Esse
Procuradoria da Fazenda Pública.
dispositivo não foi revogado expressamente pela
Lei nº 9.268/96.
Vale ressaltar, entretanto, que, se o titular da ação
penal, mesmo intimado, não propuser a execução
da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução
criminal deverá dar ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (federal ou
estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria vara de execução fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/80.
Quem executa: Fazenda Pública.
Quem executa:
Juízo: vara de execuções fiscais.
• Prioritariamente: o Ministério Público, na vara
Legislação: Lei nº 6.830/80.
de execução penal, aplicando-se a LEP.
• Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90
dias após ser devidamente intimado: a Fazenda
Pública irá executar, na vara de execuções fiscais,
aplicando-se a Lei nº 6.830/80.
Foi o que decidiu o STF:
O Ministério Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal
condenatória transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública.
STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).
STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).
Exemplo:
João foi sentenciado por roubo e o juiz de direito (Justiça Estadual) o condenou a 4 anos de reclusão e
mais 10 dias-multa no valor de meio salário mínimo cada.
Depois do trânsito em julgado, o condenado foi intimado para pagar a pena de multa no prazo de 10 dias,
mas não o fez.
Diante disso, o escrivão da vara irá fazer uma certidão na qual constarão as informações sobre a
condenação e o valor da multa.
• Para o STJ, o magistrado deveria remeter a certidão para a Procuradoria Geral do Estado e um dos
Procuradores do Estado iria ajuizar, em nome do Estado, uma execução fiscal que tramitaria na vara de
execuções fiscais (não era na vara de execuções penais).
• Agora, com a decisão do STF, o magistrado deverá intimar o Ministério Público e o Parquet irá propor a
execução da multa na vara de execução penal. Caso o MP, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal deverá dar ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (federal ou estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria vara de execução fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/80.
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Obs: se João tivesse sido condenado pela Justiça Federal, quem iria ingressar com a execução seria
prioritariamente o MPF e, apenas subsidiariamente, a União, por intermédio da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN).
O que acontece com o entendimento do STJ manifestado na Súmula 521?
Fica superado e a súmula será cancelada. Isso porque a decisão do STF foi proferida em ação direta de
inconstitucionalidade, possuindo, portanto, eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 102, § 2º, da CF/88).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
TRIBUNAL DO JÚRI
A soberania relativa do veredito do conselho de sentença não permite o agravamento da pena
com base em novo julgamento pelo júri em consequência de recurso exclusivo da defesa
Se a condenação proferida pelo júri foi anulada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa,
isso significa que deverá ser realizado um novo júri, mas, em caso de nova condenação, a pena
imposta neste segundo julgamento não poderá ser superior àquela fixada na sentença do
primeiro júri.
Em outras palavras, se apenas o réu recorreu contra a sentença que o condenou e o Tribunal
decidiu anular a sentença, determinando que outra seja prolatada, esta nova sentença, se
também for condenatória, não pode ter uma pena superior à que foi aplicada na primeira. Isso
é chamado de princípio da ne reformatio in pejus indireta, que tem aplicação também no
Tribunal do Júri.
A soberania do veredicto dos jurados (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88) não autoriza a reformatio
in pejus indireta.
STF. 2ª Turma. HC 165376/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/12/2018 (Info 927).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Em 2007, João, na época com 20 anos de idade, matou dolosamente uma outra pessoa.
Em 21/07/2010, após processo penal, João foi pronunciado por homicídio doloso.
Em 2012, ele foi julgado pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado a uma pena 12 anos de reclusão.
O Ministério Público se conformou com a sentença.
A defesa, por outro lado, interpôs apelação.
O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação e anulou o julgamento, determinando a realização de um
novo júri.
O juiz designou o novo júri para o dia 19/12/2018.
Em 11/12/2018, o STF analisou habeas corpus impetrado pela defesa de João no qual se pedia a nulidade
de todo o processo.
O STF indeferiu o pedido, mas concedeu, de ofício, habeas corpus impetrado em favor do réu para
reconhecer que houve prescrição, decretando a extinção da punibilidade.
Vamos entender o motivo.
O novo júri de João foi designado para 19/12/2018, mas acabou não se realizando em virtude da decisão
do STF. Pergunta: se João tivesse sido levado a julgamento, ele poderia ser condenado a mais de 12 anos
de reclusão?
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NÃO. Como o acórdão do TJ que anulou o júri foi proferido em um recurso exclusivo da defesa, não seria
possível, no novo júri a ser realizado, que houvesse a exasperação (aumento) da pena imposta no primeiro
julgamento.
Se fosse possível aumentar a pena do réu no novo júri, haveria violação ao princípio da ne reformatio in
pejus INDIRETA.
Em que consiste o princípio da ne reformatio in pejus INDIRETA?
Significa que, anulada a primeira sentença em virtude de recurso exclusivo da defesa, a situação do réu
não pode ser prejudicada na segunda sentença.
Dessa feita, se apenas o réu recorreu contra a sentença que o condenou e o Tribunal decidiu anular a
sentença, determinando que outra seja prolatada, esta nova sentença, se também for condenatória, não
pode ter uma pena superior à que foi aplicada na primeira.
Exemplo: Cláudio foi condenado a 5 anos de reclusão. Ele recorre, então, ao Tribunal alegando que a
sentença prolatada foi proferida por juiz impedido. O Tribunal reconhece que houve nulidade e determina
que nova sentença seja prolatada, desta vez por outro magistrado. Uma segunda sentença, então, é
proferida. Caso esta seja também condenatória, a pena aplicada não poderá ser superior a 5 anos porque
senão a situação do réu teria piorado por conta de um recurso que ele mesmo interpôs.
Ne reformatio in pejus indireta e Tribunal do Júri
A Constituição Federal afirma que, no Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados é soberano (art. 5º, XXXVIII,
“c”, da CF/88).
Sabendo disso, imagine a seguinte situação:
Gustavo foi condenado pelos jurados por homicídio simples e o juiz togado aplicou-lhe a pena de 8 anos
de reclusão.
O MP não apelou. Gustavo, por sua vez, recorreu ao Tribunal alegando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).
O Tribunal concordou com Gustavo, cassou a decisão dos jurados e determinou que outro Júri fosse
realizado.
Ressalte-se que, em virtude da soberania dos veredictos, o Tribunal não poderia absolver Gustavo.
Se o Tribunal, julgando uma apelação do Júri, constata que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, o máximo que ele pode fazer é determinar que um novo Júri seja realizado.
Neste segundo julgamento, mesmo que os jurados decidam condenar novamente Gustavo, este não
poderá recorrer alegando mais uma vez que a decisão foi contrária à prova dos autos (art. 593, § 3º, parte
final do CPP).
O que é polêmico vem agora:
Como o Tribunal concordou com Gustavo, um novo Júri vai ser realizado (obrigatoriamente, outros
jurados deverão ser convocados – art. 449, I, do CPP). Neste novo Júri que vai julgar Gustavo, os jurados
poderão condená-lo por homicídio qualificado ou isso seria reformatio in pejus indireta?
Se eu responder que os jurados não podem, estarei “violando” a soberania dos veredictos.
Se eu responder que os jurados podem, estarei permitindo a reformatio in pejus indireta.
Como conciliar isso? Qual é o entendimento do STJ e STF?
Os jurados, no segundo julgamento, realmente podem reconhecer novas qualificadoras que não haviam
sido observadas na primeira decisão.
Ex: no primeiro julgamento, Gustavo foi condenado por homicídio simples. No segundo, poderá ser
condenado por homicídio qualificado.
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No entanto, mesmo que os jurados, no segundo julgamento, condenem o réu por uma nova qualificadora
que não havia sido reconhecida no primeiro julgamento, ainda assim a pena fixada pelo juiz-presidente
não pode ser superior à pena estabelecida no primeiro julgado.
Ex: no primeiro julgamento, Gustavo foi condenado por homicídio simples e o juiz fixou 8 anos de reclusão.
No segundo julgamento, os jurados o condenaram por homicídio qualificado (poderiam fazer isso por
causa da soberania dos veredictos).
No entanto, mesmo tendo sido reconhecida uma qualificadora, o juiz-presidente não pode aplicar uma
pena superior a 8 anos, que foi a sanção determinada na primeira sentença.
A soberania relativa do veredito do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base
em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa.
Esta é a posição adotada pelo STF e STJ:
(...) Condenação do réu, por homicídio qualificado, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
integralmente fechado, no terceiro julgamento. Aplicação de pena mais grave. Inadmissibilidade.
Reformatio in pejus indireta. Caracterização. Reconhecimento de outros fatos ou circunstâncias não
ventilados no julgamento anterior. Irrelevância. Violação consequente do justo processo da lei (due
process of law), nas cláusulas do contraditório e da ampla defesa. Proibição compatível com a regra
constitucional da soberania relativa dos veredictos. HC concedido para restabelecer a pena menor. Ofensa
ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, da CF. Inteligência dos arts. 617 e 626 do CPP. Anulados o julgamento pelo
tribunal do júri e a correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não
pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na
sentença anulada, ainda que com base em circunstância não ventilada no julgamento anterior.
STF. 2ª Turma. HC 89544, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 14/04/2009.
(...) 1. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo julgamento provocado por
anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
2. Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um segundo ou terceiro julgamento
agrave a situação do réu, uma vez que cabe ao Presidente do Tribunal do Júri a competência exclusiva de
fixar o quantum da pena, e, nesse particular, está vinculado à regra proibitiva de julgamento in pejus.
3. Na hipótese, o paciente foi submetido a três julgamentos pelo Tribunal do Júri por ocorrência de
nulidades nos dois primeiros. A primeira apelação foi interposta apenas pela defesa, e, ao final do terceiro
julgamento, a pena imposta ao paciente foi maior do que a primeira. Reformatio in pejus indireta
configurada, pois, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar o quantum da pena ao arbitrado
por ocasião do primeiro julgamento.
STJ. 6ª Turma. HC 139.621/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/05/2016.
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento
segundo o qual o direito ao duplo grau de jurisdição prevalece sobre o princípio da soberania dos
vereditos, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, pelo que importa em inegável
reformatio in pejus indireta o agravamento da pena resultante de novo julgamento realizado em face de
recurso exclusivo da defesa. Precedentes do STJ e do STF. (...)
STJ. 6ª Turma. HC 149.025/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 30/06/2015.
Chamo atenção para o fato de que somente podemos falar em reformatio in pejus se o recurso foi
exclusivo da defesa. Se o MP também recorreu para aumentar a pena, será possível que a reprimenda do
novo júri seja maior que a do primeiro. Nesse sentido:
(Juiz Federal TRF2 2017) Réu é pronunciado por homicídio qualificado e, após regular julgamento perante
o tribunal de júri, no âmbito da Justiça Federal, é condenado e tem a sua pena fixada em 15 anos de
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reclusão, em regime fechado. A defesa apela sustentando que o veredicto é manifestamente contrário à
prova dos autos. O Ministério Público apela requerendo o aumento da pena. Assinale a opção correta:
a) Diante do sistema de júri federal, é cabível ao TRF prover o recurso, reexaminar a prova e, entendendo
que ela é insuficiente, absolver o réu.
b) Se o TRF der provimento ao recurso da defesa, deverá determinar a realização de novo julgamento pelo
júri, sendo que o novo júri não pode levar à majoração da pena aplicada no primeiro julgamento, em razão
da vedação da reformatio in pejus indireta.
c) Se o tribunal ad quem der provimento apenas ao recurso do Ministério Público, deverá determinar a
realização de novo julgamento pelo júri, não sendo possível ao TRF diretamente majorar a pena, pois o
princípio da soberania dos veredictos é aplicável ao júri federal.
d) Se o TRF considerar que a condenação do réu encontra respaldo na prova dos autos, mas que a pena
aplicada é excessiva, não poderá reduzir a pena, se tal pedido não foi formulado nas apelações interpostas.
e) Se o TRF der provimento ao recurso da defesa, deverá determinar a realização de novo julgamento pelo
júri, no qual será possível a majoração da pena aplicada ao réu no primeiro julgamento, não havendo que
se falar em reformatio in pejus.
Letra E
Voltando ao caso concreto de João:
No primeiro júri, João foi condenado à pena de 12 anos de reclusão.
Se a pena é de 12 anos, ela prescreve em 16 anos, conforme o art. 109, II do CP:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do
art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
(...)
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
Ocorre que João tinha 20 anos na data do crime. Logo, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos
termos do art. 115 do CP:
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Isso significa que, em vez de prescrever em 16, o prazo prescricional era de 8 anos.
O STF analisou o habeas corpus impetrado em favor de João no dia 11/12/2018.
Assim, constata-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos entre a data da pronúncia
(21/07/2010) e a data em que o STF analisou o HC (11/12/2018). Logo, o STF reconheceu que já havia
passado o prazo prescricional e que de nada adiantaria deixar acontecer o júri designado para 19/12/2018.
Em suma:
Se a condenação proferida pelo júri foi anulada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, isso
significa que deverá ser realizado um novo júri, mas, em caso de nova condenação, a pena imposta neste
segundo julgamento não poderá ser superior àquela fixada na sentença do primeiro júri.
Em outras palavras, se apenas o réu recorreu contra a sentença que o condenou e o Tribunal decidiu
anular a sentença, determinando que outra seja prolatada, esta nova sentença, se também for
condenatória, não pode ter uma pena superior à que foi aplicada na primeira. Isso é chamado de
princípio da ne reformatio in pejus indireta, que tem aplicação também no Tribunal do Júri.
A soberania do veredicto dos jurados (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88) não autoriza a reformatio in pejus
indireta.
STF. 2ª Turma. HC 165376/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/12/2018 (Info 927).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
PIS/PASEP
É válida a cobrança da contribuição para o PASEP das empresas estatais, ao passo que as
empresas privadas recolhem para o PIS, tributo patrimonialmente menos gravoso
Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal a escolha legislativa de reputar não
equivalente a situação das empresas privadas com relação às sociedades de economia mista, às
empresas públicas e suas respectivas subsidiárias exploradoras de atividade econômica, para
fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), à luz dos
princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.
STF. Plenário. RE 577494/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2018 (repercussão geral)
(Info 927).
PIS
PIS é a sigla para Programa de Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida
e no desenvolvimento das empresas.
Trata-se de uma contribuição social instituída pela LC 7/70 e cobrada pela União.
PASEP
PASEP é a sigla para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Também é uma contribuição social federal, instituída pela LC 8/70.
Empresas privadas: PIS / empresas estatais: PASEP
O art. 12 da LC 7/70 afirmou que os órgãos e entidades da Administração Pública (direta ou indireta),
inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, não deveriam pagar PIS.
Por outro lado, o art. 3º da LC 8/70 determinou que as autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista deveriam pagar a contribuição para o PASEP.
Ocorre que a contribuição para o PIS é menor do que a contribuição para o PASEP.
Empresas estatais exploradoras de atividade econômica questionaram a diferenciação
As empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica
começaram a questionar juridicamente essa diferença de tratamento.
Foi o caso, por exemplo, dos bancos estatais. Muitos deles têm natureza jurídica de empresa pública ou
de sociedade de economia mista.
Nesse sentido, o agora extinto Banestado (Banco do Estado do Paraná) ajuizou mandado de segurança
pedindo para pagar a mesma alíquota que era exigida quanto ao PIS, deixando de pagar a alíquota do PASEP.
Na época, o Banestado alegou que era uma empresa pública exploradora de atividade econômica e, nessa
condição, deve receber o mesmo tratamento que é destinado a empresas privadas. Isso por força do art.
173, § 1º, II, da CF/88:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
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Desse modo, para o Banestado, esta situação ofende o art. 173, § 1º, II, da CF/88, que determina a
equivalência de tratamento tributário entre as empresas privadas e as sociedades de economia mista,
empresas públicas e suas respectivas subsidiárias exploradoras de atividade econômica.
A tese do Banestado foi acolhida pelo STF?
NÃO.
Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal a escolha legislativa de reputar não equivalente
a situação das empresas privadas com relação às sociedades de economia mista, às empresas públicas
e suas respectivas subsidiárias exploradoras de atividade econômica, para fins de submissão ao regime
tributário das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade
no financiamento da Seguridade Social.
STF. Plenário. RE 577494/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2018 (repercussão geral) (Info 927).
A CF/88, ao conferir tratamento isonômico entre as empresas estatais exploradoras de atividade
econômica e as empresas privadas, fez isso com o objetivo de proteger as empresas privadas, evitando
que elas sofressem com uma concorrência desleal de empresas estatais.
Em outras palavras, o objetivo foi o de evitar que o “Estado-empresário” tivesse privilégios em relação aos
particulares (STF ADI 1522).
Assim, nada impede que existam algumas diferenças de tratamento, desde que não se instituam
privilégios em favor das empresas estatais.
Em suma, é válida a cobrança da contribuição para o PASEP das estatais, ao passo que as demais empresas
privadas recolhem para o PIS, tributo patrimonialmente menos gravoso.
Não há inconstitucionalidade nessa diferenciação que justifique a apontada ofensa ao art. 173, § 1º, II, da
CF/88, de modo que é legítima a escolha legislativa de reputar como não equivalente a situação das
empresas privadas num cotejo com as estatais.
Observação final
O PIS e o PASEP foram criados separadamente, mas desde 1976 foram unificados e passaram a ser
denominados de PIS/PASEP (art. 1º da LC 26/75).

DIREITO PROCESSUAL
DO TRABALHO
AÇÃO RESCISÓRIA
É constitucional a exigência de depósito prévio para o ajuizamento de ação rescisória
Importante!!!
É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação
rescisória.
Esse depósito prévio, correspondente a 20% do valor da causa, é previsto no art. 836 da CLT,
com redação dada pela Lei nº 11.495/2007.
O depósito prévio para ajuizamento da ação rescisória é razoável e visa desestimular ações
temerárias.
STF. Plenário. ADI 3995/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/12/2018 (Info 927).
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Existe ação rescisória no processo trabalhista?
SIM. A ação rescisória no processo trabalhista é disciplinada pelo art. 836 da CLT.
Ocorre que a CLT dedica apenas um artigo para o tema, razão pela qual deve-se aplicar, supletivamente,
as regras da ação rescisória previstas nos arts. 966 a 975 do CPC/2015.
É o que determina a Instrução Normativa 39/2016 do TST:
Art. 1º Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho,
em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito
Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de
17.03.2015.
(...)
Art. 3º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e
compatibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:
(...)
XXVI - arts. 966 a 975 (ação rescisória);
Depósito prévio
O art. 968, II, do CPC determina que o autor da ação rescisória deverá realizar um depósito no valor de 5%
do valor da causa. Essa quantia se converterá em multa e será revertida em favor da parte contrária caso
a ação rescisória, por unanimidade de votos, seja:
a) declarada inadmissível; ou
b) julgada improcedente.
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319,
devendo o autor:
(...)
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa
caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
A previsão tem por objetivo evitar que a pessoa ingresse com a ação rescisória apenas para tumultuar,
mesmo sem ter nenhuma razão, praticando, assim, um abuso de direito.
Existe depósito prévio também na ação rescisória proposta no processo do trabalho?
SIM. O art. 836 da CLT exige expressamente o depósito prévio para a propositura da ação rescisória. Vale
ressaltar, no entanto, que, no processo trabalhista, o percentual é bem mais alto: 20% do valor da causa.
Confira:
Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas,
excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória (...) sujeita ao
depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica
do autor. (Redação dada pela Lei nº 11.495/2007)
Vale ressaltar que este depósito prévio foi inserido no art. 836 da CLT pela Lei nº 11.495/2007.
Isenção do depósito prévio
Conforme explica Élisson Miessa (Processo do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1449), estão isentos
do depósito prévio:
1) aquele que provar sua miserabilidade jurídica (CLT, art. 836);
2) a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público (CPC/2015, art. 968, § 1º);
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3) o Ministério Público (CPC/2015, art. 968, § 1º);
4) a Defensoria Pública (CPC/2015, art. 968, § 1º) ;
5) o INSS (art. 8º, § 1º, Lei nº 8.620/93 e Súmula 175 do STJ);
6) a massa falida (art. 6º da IN 31/2007 do TST).
ADI
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) ajuizou no STF uma ADI contra a Lei 11.495/2007, que obriga
o depósito prévio de 20% do valor da causa para o ajuizamento de ação rescisória na Justiça do Trabalho.
Para a autora, essa norma afrontaria o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88) e a
garantia da plenitude da defesa (art. 5º, LV).
O que o STF decidiu? A exigência do depósito prévio é constitucional ou não?
Trata-se de previsão compatível com a CF/88. O STF decidiu que:
É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação rescisória.
STF. Plenário. ADI 3995/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/12/2018 (Info 927).
O depósito de 20% do valor da causa para ajuizamento da ação rescisória é razoável e visa desestimular
ações temerárias.
Conforme explicou o Min. Roberto Barroso, o caso não é de acesso à justiça, mas de “reacesso à justiça”,
porque diz respeito a quem já litigou em todos os níveis, perdeu a demanda por decisão transitada em
julgado “e quer, uma vez mais, mobilizar o aparato judiciário”. Assim, o Ministro considerou que o
depósito de 20% é bastante razoável para “desestimular ações temerárias”.

EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local
e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – prejudica o da segunda – do STF. ( )
2) É inconstitucional lei estadual que, ao criar o cargo de administrador público, exige que ele seja ocupado
por profissional graduado “em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino
Superior, credenciada” no respectivo. ( )
3) O Ministério Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal
condenatória transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. ( )
4) É inconstitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação rescisória. ( )
Gabarito
1. E 2. C

3. C

4. E
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Sessões
Pleno
1ª Turma
2ª Turma

Ordinárias
12.12.2018
11.12.2018
11.12.2018

Extraordinárias
13.12.2018
—
—

Julgamentos
Em curso
5
1
2

Julgamentos por meio
eletrônico*

Finalizados
22
60
8

89
158
200

* Emenda Regimental 51/2016-STF. Sessão virtual de 07 a 13 de dezembro de 2018.
INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018
Medida Provisória nº 863, de 13.12.2018 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Publicado no DOU em 13.12.2018, Seção 1-Extra, Edição
nº 239-A, p.1.
OUTRAS INFORMAÇÕES
10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018
Decreto nº 9.602, de 8.12.2018 - Decreta intervenção federal no Estado de Roraima com o objetivo de
pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Publicado no DOU em 10.12.2018, Seção 1, Edição
nº 236, p.1.
Decreto nº 9.603, de 10.12.2018 - Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece
o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Publicado no
DOU em 11.12.2018, Seção 1, Edição nº 237, p.24.
Supremo Tribunal Federal - STF
Secretaria de Documentação – SDO
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