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DIREITO CONSTITUCIONAL 

1. QUÓRUM E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO SEM 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nos casos em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o 
quórum para modular os efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários 
repetitivos, com repercussão geral, é de maioria absoluta dos membros da Corte. 

RE 638115 ED-ED/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.12.2019 (info 964) 

Análise ESTRATÉGICA. 

Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o Tribunal pode fixar um momento (paro o 
futuro ou em outro marco) para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos. A isso se chama 
modulação dos efeitos – no controle concentrado, a lei exige quórum qualificado de 2/3 dos Ministros para 
que seja realizada a modulação (art. 27 da Lei nº 9.868/99). 

 

Mas e nos casos em que NÃO houver declaração de inconstitucionalidade de ato normativo? 

O Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada pelo ministro Dias Toffoli (Presidente) e fixou 
o quórum de maioria absoluta dos membros da Corte para modular os efeitos de decisão em julgamento 
de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de 
inconstitucionalidade de ato normativo. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

2. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
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A competência para julgamento de questão trabalhista relativa a servidor público estatutário, 
ainda que celetista (CLT), é da Justiça Comum (não da trabalhista) considerando que o vínculo do 
servidor com a municipalidade tem natureza jurídico-administrativa. 

CC 8018/PI, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 
19.12.2019 (info 964) 

Análise ESTRATÉGICA. 

José é servidor público municipal pelo regime celetista (contratado com CTPS assinada) ¾ temos no caso um 
servidor público municipal, admitido mediante concurso, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

José entra em atrito com a prefeitura e quer cobrar as horas extras. Que Justiça é competente, Comum 
Estadual ou Federal Trabalhista? 

COMUM ESTADUAL!!! 

O STF sedimentou sua jurisprudência de que o vínculo do servidor com a municipalidade tem natureza 
jurídico-administrativa, ainda que o servidor seja celetista. Trata-se, portanto, de servidor público 
estatutário, de modo que a justiça competente para processar e julgar a causa é a comum. 

Divergência. 

Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli, que consideraram 
competente a Justiça do Trabalho para julgar o pleito, uma vez que a relação jurídica é regida pela CLT. 

 
MAIORIA VENCIDOS (4 votos) 

A Justiça Comum é competente para 
julgar questões relativas a servidores 
públicos, ainda que celetistas. 

No caso de servidor celetista, a 
competência é da Justiça do Trabalho. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, conheceu de conflito de competência firmado entre a justiça do trabalho e a justiça 
comum e declarou a competência da justiça comum para processar e julgar a causa. 
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3. SÚMULA VINCULANTE 14 E DIREITO À INTIMIDADE 

RECLAMAÇÃO 

É excessivo o acesso de um dos investigados a informações, de caráter privado de diversas 
pessoas, que não dizem respeito ao direito de defesa dele, sob pretexto de obediência à Súmula 
Vinculante 14. 

Rcl 25872 AgR-AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

Situação FÁTICA. 

O sujeito está sendo investigado e quer ter amplo acesso aos autos. Só que o juiz defere apenas EM PARTE 
o pedido de extração de cópias do inquérito, colocando como exceção ao acesso as eventuais peças 
protegidas pelo segredo de justiça, especialmente o relatório do Coaf, no que diz respeito a dados de 
terceiros. 

As premissas são de que: a) a investigação ocorre em segredo de justiça; e b) o Relatório de Inteligência 
Financeira do Coaf (ao qual se pretende acesso integral) menciona outros investigados, além do interessado. 

Ao interessado vai ao STF em reclamação, alegando violação ao teor da Súmula Vinculante 14. 

Análise ESTRATÉGICA. 

A Súmula foi violada no caso? 

R: NÃO. 

O direito à privacidade e à intimidade é assegurado constitucionalmente, com o que o direito de acesso aos 
autos pela defesa do investigado deve ser harmonizado. 

É excessivo o acesso de um dos investigados a informações, de caráter privado de diversas pessoas, que não 
dizem respeito ao direito de defesa dele, sob pretexto de obediência à Súmula Vinculante 14. 

4.  HC: EXECUÇÃO PROVISÓRIA E ART. 312 DO CPP 

HABEAS CORPUS 

A liberação de réu condenado em segunda instância não é automática, sendo for o caso cabendo 
reanálise dos requisitos da preventiva pelo Tribunal ad quo. 

HC 175405/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 17.12.2019 
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Situação FÁTICA. 

O STJ revogou a medida cautelar anteriormente deferida e concedeu a ordem, de ofício, para que o tribunal 
de origem verifique os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

Análise ESTRATÉGICA. 

É pra soltar ou reanalisar a prisão? 

R: REANALISAR. 

A Primeira Turma, por maioria, não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de 
ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Não é porque a jurisprudência do STF alterou para inadmitir a prisão em segunda instância que tem de sair 
liberando todo mundo. Se for o caso, o Tribunal ad quo deve reanalisar os requisitos da preventiva. 

5. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
IMUNIDADE 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Com relação ao tratamento das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da 
Constituição Federal, há a necessidade de lei complementar para a caracterização das 
imunidades propriamente ditas, admitindo-se, contudo, que questões procedimentais sejam 
regradas mediante legislação ordinária. 

RE 566622 ED/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgamento em 
18.12.2019 (info 964) 

Situação FÁTICA. 

O STF foi instando a decidir se é necessária lei complementar para a definição do modo beneficente de 
atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, 
principalmente no que diz respeito à instituição de contrapartidas a que elas devem atender. 

Para resolver a matéria em uma cajadada só, o Pretório tentou julgar um monte de ações em conjunto. 
Advinha o que aconteceu? A Suprema Corte fez uma salada!!!! 

Atenta, a parte embargou de declaração, apontando obscuridade no acordão e excessiva abrangência da 
tese de repercussão geral, no sentido de considerar que os requisitos para o gozo de imunidade tributária 
devem estar previstos em lei complementar. 

Para a parte, a tese de repercussão geral deveria se restringir ao referido artigo declarado inconstitucional. 
Alegou, ainda, que o acordão e a tese fixada estavam em conflito com o que foi decidido nas ADIs 2028, 
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2036, 2228 e 2621, convertidas em arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgadas 
simultaneamente e em conjunto. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Virou bagunça? 

R: Virou. 

O STF reconheceu que, no julgamento em conjunto de quatro ações, de um lado, e do recurso extraordinário, 
de outro, foram assentadas, a partir das mesmas manifestações, teses jurídicas contraditórias. 

Com relação ao tratamento das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da Constituição 
Federal, nos acórdãos das ações objetivas, ficou consignado que aspectos meramente procedimentais 
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo dessas entidades são passíveis de 
definição em lei ordinária. Por outro lado, é necessária a lei complementar para a definição do modelo de 
beneficência, principalmente na instituição de contrapartidas a que elas devem atender. 

Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes do colegiado, na mesma sessão de 
julgamento, restou estampada, no acórdão do recurso extraordinário, a tese sugestiva de que toda e 
qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social, até mesmo sobre aspectos 
meramente procedimentais, haveria de ser veiculada mediante lei complementar. 

 

A tese original de repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugeria a inexistência de qualquer 
espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que não se extraiu do cômputo dos 
votos proferidos. Por essa razão, foi apresentada nova formulação que melhor espelha o quanto decidido 
pelo Plenário e vai ao encontro de recente decisão da Corte (ADI 1.802), em que se reafirmou a jurisprudência 
no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário no trato de questões procedimentais 
desde que não interfira na própria caracterização da imunidade. 

Dessa forma, ainda que sejam convergentes os resultados processuais imediatos – o provimento do recurso 
extraordinário e a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos impugnados nas ações objetivas –, há 
efetivamente duas teses jurídicas de fundo concorrendo entre si. Não obstante ambas as teses conduzirem 
ao mesmo resultado processual nos casos sob exame, é de fundamental importância a definição do 
entendimento do colegiado sobre a seguinte questão: se há ou não espaço de conformação para a lei 
ordinária no tocante a aspectos procedimentais. 

Na condição de limitações constitucionais ao poder de tributar, as imunidades tributárias consagradas na CF 
asseguram direitos que se incorporam ao patrimônio jurídico-constitucional dos contribuintes. Assim, o 
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emprego da expressão “são isentas”, no art. 195, § 7º, da CF, não tem o condão de descaracterizar a 
natureza imunizante da desoneração tributária nele consagrada. 

Não há dúvida, portanto, sobre a convicção de que a delimitação do campo semântico abarcado pelo 
conceito constitucional de “entidades beneficentes de assistência social”, por inerente ao campo das 
imunidades tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, 
da CF. 

Da leitura dos votos proferidos no julgamento embargado, de toda sorte, é possível concluir que a maioria 
do colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a caracterização das imunidades 
propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam regradas mediante legislação 
ordinária. 

 
ASPECTOS MERAMENTE 
PROCEDIMENTAIS 

MODO DE BENEFICÊNCIA e 
CONTRAPARTIDAS 

Lei ordinária Lei complementar 

Divergência. 

Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que rejeitou os embargos de declaração. Entendeu que não há 
qualquer vício inerente ao acordão impugnado. 

Afastou a apontada abrangência da tese fixada, a qual, segundo o relator, decorreu da linha argumentativa 
geral do voto condutor do acórdão quanto à impossibilidade de lei ordinária prever requisitos para o gozo 
da imunidade tributária. Ressaltou que inexiste qualquer descompasso e que é imprópria a alegação de ser 
a tese mais extensiva do que o entendimento adotado sob o ângulo da repercussão geral. Ademais, o 
colegiado reconheceu a suficiência do Código Tributário Nacional (CTN) para estabelecer os critérios para a 
concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 

Quanto à suposta contradição entre o que decidido no recurso extraordinário e a orientação firmada nas 
ações diretas apreciadas em conjunto, concluiu que descabe suscitar, mediante embargos, vícios externos 
ao ato impugnado. A mácula passível de saneamento deve ser interna, não alcançando inconformismos 
alusivos ao resultado do julgamento. 

Resultado final. 

O Plenário, em conclusão e por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanar os 
vícios identificados e, dessa forma, assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação 
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 
2.187-13/2001. 
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Além disso, a fim de evitar ambiguidades, o Tribunal conferiu à tese relativa ao Tema 32 da repercussão geral 
a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de 
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que 
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (Informativos 749, 844, 855, 914 e 
938). 

6. AFASTAMENTO DE NORMA E CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE 
RESERVA DE PLENÁRIO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da 
eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao Enunciado 10 
da Súmula Vinculante. 

RE 635088 AgR-segundo/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

Situação FÁTICA. 

Um órgão fracionário de Tribunal afastou a incidência do artigo 272 do Decreto 2.637/1998, desobrigando a 
parte de observar o quantitativo de cigarros por embalagem definido pelo referido decreto. E o órgão fez 
isso por entender que o dispositivo era contrário ao princípio da livre concorrência, versado no art. 170, IV, 
da CF. 

Mas não deveria o órgão fracionário ter submetido a matéria ao Pleno ou Órgão Especial? 

Pelo jeito... sim!!! 

Análise ESTRATÉGICA. 

Aplica-se ao caso a cláusula de reserva de plenário? 

R: YEAP! 

O colegiado assinalou que a pretexto de interpretar, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma 
expressa, em desrespeito ao mencionado verbete. 
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CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (“full bench” - CF, art. 97): no âmbito dos Tribunais, a declaração da 
inconstitucionalidade depende de decisão do pleno ou do órgão especial (CF, art. 93, XI). 

A cláusula de reserva de plenário NÃO se aplica: 

a) aos juízes singulares e às turmas recursais dos Juizados Especiais (aplica-se apenas 
aos Tribunais) 
b) às declarações de constitucionalidade (lembre-se que há uma presunção de 
constitucionalidade das leis e de não receptação (lei anterior à Constituição), que 
podem ser declaradas pelos órgãos fracionários (STF, AI no AgRg 582.280) 
c) à interpretação conforme (declaração de inconstitucionalidade sem redução de 
texto)  Segundo o Ministro Moreira Alves, a declaração de nulidade sem redução de 
texto a inconstitucionalidade não está a norma em si, mas na interpretação. 

Aplica-se a cláusula de reserva caso seja afastada a incidência no todo ou em parte da lei ou do ato normativo 
(por incompatibilidade com a Constituição), mesmo que não se declare expressamente a sua 
inconstitucionalidade (Súmula Vinculante nº 10) – diferente é se a norma é considerada compatível com a 
CF, mas inaplicável ao caso concreto. 

A inobservância da cláusula da reserva de plenário gera nulidade absoluta de decisão (regra de competência 
funcional). 

Resultado final. 

A Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto de decisão monocrática que, ao prover 
recurso extraordinário, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem, 
a fim de que examine a apelação como entender de direito, observado o art. 97 da Constituição Federal. 

7. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de 
edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de 
responder a inquérito ou a ação penal. 

RE 560900/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 5 e 6.2.2020. (Info 965) 

Situação FÁTICA. 

Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) — acusado 
pela suposta prática do delito de falso testemunho — em seleção para o Curso de Formação de Cabos no 
Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes (QPPMC). 
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O ato de exclusão do candidato foi fundamentado no edital de convocação do referido processo seletivo, 
que vedaria a participação de concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. 

Em sede de mandado de segurança, o magistrado de primeiro grau assegurou a matrícula e a frequência do 
soldado no Curso de Formação. Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal a quo no acórdão ora 
recorrido. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode ou não pode restringir? 

R: NÃO pode. 

Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade de ponderação entre 
bens jurídicos constitucionais para a solução da controvérsia posta. 

Assim, a questão não poderia ser solucionada a partir de um tradicional raciocínio silogístico, ou dos 
critérios usuais para resolução de antinomias — hierárquico, de especialidade e cronológico —, haja vista a 
existência de normas de mesma hierarquia indicando soluções diferentes. 

 

Nessas situações, o raciocínio deve percorrer TRÊS etapas: a) identificar as normas que postulam incidência 
na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos fáticos gerais do problema; e c) harmonizar as 
normas contrapostas, calibrando o peso de cada qual e restringindo-as no grau mínimo indispensável, de 
modo a fazer prevalecer a solução mais adequada à luz de todo o sistema jurídico. 

Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), reforçado pelos 
princípios da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 
37, I). De outro lado, ressalta-se o princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). 

O ministro Roberto Barroso apresentou DUAS regras para a ponderação dos valores em jogo e a 
determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante 
concurso. 

A PRIMEIRA, apta a estabelecer parâmetro pelo qual se pode recusar a alguém a inscrição em concurso 
público, é a necessidade de condenação por órgão colegiado ou de condenação definitiva. Há analogia com 
a Lei da “Ficha Limpa” (LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara penal. 

A SEGUNDA regra é a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições 
do cargo. Nem toda condenação penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se 
candidatar a concurso público. 
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Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por meio de lei, 
a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, as carreiras da magistratura, 
das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da 
segurança pública. 

O relator concluiu que a solução mediante o emprego dessas regras satisfaz o princípio da razoabilidade ou 
proporcionalidade, visto que é: 

a) adequada, pois a restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa; 

b) não excessiva, uma vez que, após a condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da 
condenação é muito grande e a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mitiga a 
restrição; e 

c) proporcional em sentido estrito, na medida em que a atenuação do princípio da presunção de inocência é 
compensada pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores públicos. 

Para ele, a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a suspensão condicional 
do processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento da denúncia e a audiência de suspensão 
condicional, provavelmente o processo criminal não estaria em curso no momento em que o recorrido foi 
excluído do aludido curso. 

Divergência. 

Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao recurso para cassar a decisão do tribunal 
a quo. 

A seu ver, o fato de se tratar de servidor público militar, submetido aos princípios da hierarquia e da 
disciplina, demanda a análise diferenciada daquela cabível para a generalidade de situações que envolvem 
concursos públicos. 

Além disso, não se cuida de vedação a acesso originário a cargo público, e sim de procedimento interno de 
aferição de mérito funcional, de abrangência restrita, porquanto envolve apenas o universo dos policiais 
militares da localidade. 

O ministro salientou que a exigência de idoneidade moral, na carreira militar, é plenamente legítima e 
consistente com o texto constitucional. O soldado deve acatamento integral da legislação que fundamenta 
o organismo policial militar. 

Dessa maneira, o recorrido estava subordinado ao regulamento interno de ascensão para cabo e, enquanto 
pendesse o processo, não poderia se inscrever no curso. Por fim, afirmou a razoabilidade dessa previsão. 

Resultado final. 

O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que 
se discutia a possibilidade de se restringir a participação em concurso público de candidato que respondia a 
processo criminal (Informativo 825). Tese de repercussão geral (Tema 22). 
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8. COLABORAÇÃO PREMIADA E EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
DEFESA 

RECLAMAÇÃO 

O terceiro delatado por corréu, em termo de colaboração premiada, tem direito de ter acesso 
aos trechos nos quais citado, com fundamento no Enunciado 14 da Súmula Vinculante. O acesso 
deve ser franqueado caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração 
deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983). Outro, negativo: o ato de 
colaboração não deve referir-se à diligência em andamento (Rcl 24.116). 

Rcl 30742 AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

Situação FÁTICA. 

Creosvaldo e Armindo teriam praticado um crime juntos. 

Creosvaldo resolveu que iria delatar o exquema para ter sua pena suavizada. E ele o fez implicando Armindo. 

A defesa de Armindo pediu para ter acesso ao acordo, de modo que pudesse responder a tudo que ali 
estivesse. Como o acesso foi negado, foi reclamar no STF com base na Súmula Vinculante nº 11. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Dá-se o acesso ou não ao acordo? 

R: Em geral, SIM. 

O terceiro delatado por corréu, em termo de colaboração premiada, tem direito de ter acesso aos trechos 
nos quais citado, com fundamento no Enunciado 14 da Súmula Vinculante. 

 

O acesso deve ser franqueado caso estejam presentes DOIS requisitos: (1) positivo: o ato de colaboração 
deve apontar a responsabilidade criminal daquele que pretende o acesso ao acordo (Inq 3.983); (2) negativo: 
o ato de colaboração não deve referir-se a diligência em andamento (Rcl 24.116). 
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A leitura do § 2º do art. 7° da Lei 12.850/2013 determina que, antes mesmo da retirada do sigilo, será 
assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam 
respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os 
referentes às diligências em andamento. 

POSITIVO NEGATIVO 

O ato de colaboração deve apontar a 
responsabilidade criminal do requerente. 

O acesso ao acordo não deve prejudicar a 
eficácia de diligência em andamento. 

Com efeito, a jurisprudência da Segunda Turma garante o acesso a todos os elementos de prova 
documentados nos autos dos acordos de colaboração, incluídas as gravações audiovisuais dos atos de 
colaboração de corréus, com o escopo de confrontá-los, e não para impugnar os termos dos acordos 
propriamente ditos (Rcl 21.258 AgR). 

 

O STF assentou que embora seja meio de OBTENÇÃO de prova, a colaboração premiada é fenômeno 
complexo a envolver diversos atos com naturezas jurídicas distintas. Em conjunto com o acordo, há 
elementos de prova relevantes ao exercício do direito de defesa e do contraditório. 

Resultado final. 

A Segunda Turma, em conclusão de julgamento, deu provimento a agravo regimental para julgar 
parcialmente procedente reclamação a fim de assegurar ao delatado o acesso às declarações prestadas por 
colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que 
possa ser prejudicada. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

9. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE TERCEIROS 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de 
forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN). 

ADI 4845/MT, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 13.2.2020. (info 966) 
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Situação FÁTICA. 

O parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, incluído pelo art. 13 da Lei 9.226/2009, ambas do Estado 
de Mato Grosso, atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou 
intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, 
economista e correspondente fiscal. 

Os advogados piraram!!! 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode fazer isso? 

R: Não pode! 

O Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade e 
assentou que é inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de 
forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN). 

O Estado do Mato Grosso invadiu a competência do legislador complementar federal para estabelecer 
normais gerais sobre a matéria. Além de ampliar o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis 
pelo crédito tributário previsto pelos arts. 134 e 135 do CTN, dispôs diversamente do CTN sobre as 
circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiro. 

Resultado final. 

O Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do 
parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, incluído pelo art. 13 da Lei 9.226/2009, ambas do Estado de 
Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou 
intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, 
economista e correspondente fiscal. 

10. PACIENTE REINCIDENTE E ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Cabe a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente. 

RHC 174784/MS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 11.2.2020. (info 966) 

Situação FÁTICA. 

Sujeito reincidente praticou furto (mais um). Cabe aplicação ao princípio da insignificância? 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Insignificância para o reincidente? 

R: SIM-sim-salabim. 

A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para absolver, com 
base no princípio da insignificância, paciente, que possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais, da 
acusação de furto de um carrinho de mão avaliado em R$ 20,00 (vinte reais). 

 

A reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

11. ATUAÇÃO DE ADVOGADO COMO TESTEMUNHA E SIGILO 
PROFISSIONAL 

RECLAMAÇÃO 

A intimação do advogado para comparecer perante a autoridade judiciária e depor sobre fatos 
relacionados a feito em que atuou, por si só, não está em desacordo com a lei, mas o advogado 
somente pode optar por depor se liberado do sigilo profissional pelo cliente anteriormente 
defendido. 

Rcl 37235/RR. rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.2.2020. (info 967) 

Situação FÁTICA. 

Creosvaldo, advogado, foi dispensado de seus serviços pela parte ¾ teve seus poderes como patrono da 
interessada expressamente revogados, vedando-se sua atuação no caso. Além disso, requereu-se que 
devolvesse qualquer documento relacionado ao fato que a ele tivesse sido entregue. 

Não bastasse o infortúnio, o homem foi arrolado testemunha pela contraparte. A parte que o contratara (e 
dispensara) ficou de queixo caído! Como pode? Passou então a bradar o dever de sigilo profissional e que o 
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advogado não pode ser chamado a depor como testemunha em relação a fatos de que tenha tomado 
conhecimento em sua atuação profissional. 

Só que os reclamos da parte não foram ouvidas e a intimação do advogado para sua oitiva como testemunha 
no processo foi mantida. Houve, então, reclamação no STF. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode o advogado depor? 

R: Pode, mas não pode... 

Embora o reclamante alegue desrespeito ao que decidido, pela Turma, no Inq 4.296 AgR, o decido pelo STF 
obra contra seus interesses: 

“A lei dá ao advogado, liberado do sigilo por seu cliente, a faculdade de depor. Já as normas de 
Ética e Disciplina impõem-lhe a recusa como dever. Interpretadas assim as disposições, se, 
liberado pelo cliente, o advogado opta por depor, seu depoimento é admissível, mas o 
profissional será passível de sanção disciplinar. Ou seja, em princípio, a intimação do advogado 
para comparecer perante a autoridade não parece em desacordo com a lei” 

O STF não viu incompatibilidade entre a decisão paradigma, que manteve decisão monocrática que 
autorizava a intimação de advogado para sua oitiva como testemunha no processo, com a decisão 
reclamada. 

Por outro lado, por empate, a Turma concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a inadmissibilidade 
do testemunho do advogado no processo examinado, declarando a ilicitude do ato e determinando o 
desentranhamento da prova considerada inadmissível. 

 

Em princípio, a intimação do advogado para comparecer perante a autoridade não parece em desacordo 
com a lei, mas ele somente pode optar por depor se liberado do sigilo profissional pelo cliente 
anteriormente defendido. 

Assim, inexistindo comprovação da manifestação da ex-cliente sobre a questão, deve-se manter a intimação 
para o depoimento. Eventual invalidade do depoimento pode ser apreciada no futuro. 

Nos termos do art. 7º, XIX, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), é direito do advogado 
recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato 
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relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo 
constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. 

Nos termos do art. 25 do EOAB, o sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo 
grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em 
defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. 

Ademais, o sigilo profissional do advogado, externo ou interno, tal qual o do médico, é ponto central das 
normas deontológicas e legais que regulam a profissão. A relação entre cliente e advogado depende de 
confiança, para que o réu possa descrever todos os fatos e elementos pertinentes sem medo de que isso 
possa ser posteriormente contra ele utilizado. 

Desse modo, ainda que se deva estruturar um processo penal efetivo, que tenha meios para assegurar a 
investigação e a produção das provas de um modo a possibilitar uma decisão mais informada possível, 
existem critérios de admissibilidade de provas que se embasam em premissas fundamentais para proteção 
de direitos fundamentais e contenção de abusos. 

Caracterizam-se, assim, regras legais de exclusão probatória fundadas em limites lógicos, políticos e 
epistemológicos, que restringem de certa maneira a busca pela verdade e a reconstrução dos fatos passados. 

 

Embora o sigilo profissional possa acarretar a supressão de informações potencialmente pertinentes ao caso, 
trata-se de premissa fundamental para o exercício efetivo do direito de defesa, no que diz respeito à defesa 
técnica. 

O sigilo profissional é um direito do indivíduo ao prestar informações ao advogado para o exercício de sua 
representação perante os órgãos pertinentes. Desse modo, para que o testemunho possa ser prestado pelo 
profissional, faz-se necessário o consentimento válido do interessado direto na manutenção do segredo. 

Portanto, o advogado não pode testemunhar sobre fatos de que tomou conhecimento em razão de seu 
ofício, como para o exercício de sua atuação profissional a partir da narração apresentada pelo cliente e 
eventuais documentos por ele entregues. 

 
ADVOGADO PODE DEPOR? EM QUE CONDIÇÃO? 
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SIM. Se assim preferir (pois pode se 
recusar nos termos do EOAB) 

Precisa ser dispensado do dever de sigilo 
profissional pelo (ex)cliente. 

 Resultado final. 

A Segunda Turma julgou improcedente reclamação ajuizada em face de decisão proferida por juiz de Direito 
nos autos de processo em trâmite no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que foi 
determinada audiência de inquirição de testemunhas com o arrolamento de advogado que atuara no mesmo 
processo como patrono de sua cliente. 

12. JULGAMENTO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA: PRAZO 
DECADENCIAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo 
à respectiva Corte de Contas. 

RE 636553/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 19.2.2020. (Info 967) 

Situação FÁTICA. 

Manuel, servidor público, requereu aposentadoria, a qual foi concedida pelo órgão de origem em 
01/09/1995. Em 18/07/1996, o processo administrativo chegou ao TCU. Em 04/11/2003, o TCU, ao analisar 
a legalidade da aposentadoria concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades e, por 
essa razão, considerou ilegal o ato de concessão. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode anular após tanto tempo? 

R: NÃO. 

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos 
ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 

O STF, seguindo sua jurisprudência dominante, considerou que a concessão de aposentadoria ou pensão 
constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela 
Corte de Contas. 
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O ministro Edson Fachin enfatizou, em sentido contrário, que o ato de concessão de aposentadoria é um ato 
simples e não complexo. 

Tipo de ATO Quanto à FORMAÇÃO: 

SIMPLES Torna-se perfeito e acabado com uma única manifestação de vontade 
(ex: órgão singular ou colegiado). 

COMPOSTO Há duas manifestações de vontade dentro de um mesmo órgão, uma 
principal, outra acessória (ex: visto da chefia). 

COMPLEXO Há duas manifestações de vontade em patamar de igualdade, 
oriundas de órgãos diferentes (ex: nomeação de diretor de agência 
reguladora (indicação do Presidente da República + aprovação do 
Senado Federal). 

Tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da 
ampla defesa. Entretanto, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é 
necessário fixar-se um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. E diante da 
inexistência de norma que incida diretamente sobre a hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º do 
Decreto-lei 4.657/1942, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), de modo que, em vista 
o princípio da isonomia, aplica-se, por analogia, do Decreto 20.910/1932. 

 

Se o administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda 
Pública, também se deve considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, tem 
o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. 

Desse modo, a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos 
atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente 
registrados. Findo o referido prazo, o ato de aposentação considera-se registrado tacitamente, não havendo 
mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. 
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Resultado final. 

O Plenário, em conclusão e por maioria, ao apreciar o Tema 445 da repercussão geral, negou provimento a 
recurso extraordinário em que se discutia se o Tribunal de Contas da União (TCU) deve observar o prazo 
decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do ato 
de concessão inicial de aposentadoria e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa 
(Informativos 955 e 966). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

13. PRISÃO DOMICILIAR: CONDENADA COM FILHO MENOR E 
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO 

HABEAS CORPUS 

O disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (prisão domiciliar para mães e gestantes) 
tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de 
título condenatório alcançado pela coisa julgada. 

HC 177164/PA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020. (Info 967) 

Situação FÁTICA. 

Josefina foi condenada a uma pena (basiquinha) de 26 anos de cana em regime fechado. Sua condenação 
transitou em julgado. Expedido o mandado de prisão ela pirou, acreditando que mamãe NÃO pode ir presa!!! 

A defesa sustentou a adequação da prisão domiciliar. Reportou-se ao HC 143.641, no qual concedida a ordem 
em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas 
ou de mães de crianças sob sua responsabilidade. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Prende ou não prende? 

R: Jaula. 

Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio (relator, pode acreditar), que reiterou a óptica veiculada ao 
indeferir medida acauteladora: o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (CPP) tem aplicação em 
casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório 
alcançado pela preclusão maior (coisa julgada). 

Ademais, para ter-se a incidência do art. 117 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), que permite o 
cumprimento da sanção em regime domiciliar, é indispensável o enquadramento em uma das situações 
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jurídicas nele contempladas. Apesar de comprovada a existência de filho menor, a paciente foi condenada à 
pena de 26 anos em regime fechado. Portanto, não está atendido o requisito primeiro de tratar-se de réu 
beneficiário de regime aberto. 

Resultado final. 

A Primeira Turma denegou habeas corpus em que se requeria a prisão domiciliar de condenada pela prática 
de homicídio por decisão transitada em julgado, que tem filho com menos de doze anos de idade. 

14. PARTIDOS POLÍTICOS: APOIAMENTO DE ELEITORES NÃO 
FILIADOS E LIMITES PARA CRIAÇÃO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a imposição de restrições quanto à criação, fusão e incorporação de partidos 
políticos, exigindo-se que o apoiamento se dê apenas por cidadãos outra e simultânea filiação 
partidária e ainda o prazo mínimo de cinco anos de existência do partido antes da alteração por 
fusão ou incorporação. 

ADI 5311/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4.3.2020. (info 968) 

Situação FÁTICA. 

O art. 2º da Lei 13.107/2015, alterou os arts. 7º e 29 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), 
estabelecendo restrições quanto à criação, fusão e incorporação de partidos políticos, com maiores 
exigências dos cidadãos que apoiam a criação das agremiações — habilitados apenas aqueles sem outra e 
simultânea filiação partidária —, bem como a previsão de prazo mínimo de cinco anos de existência do 
partido antes da alteração por fusão ou incorporação a outro. 

Aqueles que pretendiam continuar na dança de formação de partidos piraram o cabeção e questionaram a 
constitucionalidade do dispositivo. 

Análise ESTRATÉGICA. 

As restrições podem ser mantidas? 

R: PODEM. 

A Constituição Federal optou pelo princípio democrático representativo, superando-se o caráter 
essencialmente intervencionista prevalecente no regime autoritário anterior. Dessa forma, garantiu no 
ordenamento jurídico-constitucional a liberdade dos partidos políticos de se formarem e se articularem, 
sem serem desconsideradas as características básicas de sua conformação legítima, como a imperatividade 
do caráter nacional das agremiações (controle quantitativo tido como cláusula de barreira lato sensu) e do 
cunho democrático de seus programas (controle qualitativo ou ideológico). 
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O art. 17 da Constituição Federal, assegura aos partidos políticos a liberdade de criação, fusão, extinção e 
incorporação como expressão do princípio democrático e do pluripartidarismo. 

A liberdade na formação dos partidos há de se conformar, CONTUDO, ao respeito aos princípios 
democráticos, competindo à Justiça Eleitoral a conferência dos pressupostos constitucionais legitimadores 
desse processo, sem os quais o partido político, embora tecnicamente criado, não se legitima. Em outras 
palavras, o direito à oposição partidária interna, a ser garantido aos filiados como corolário da plena 
cidadania, há que ser exercido em benefício e segundo o ideário, o fortalecimento e o cumprimento do 
programa do partido. 

Nesse cenário, as normas impugnadas se justificam pela multiplicação de legendas que não têm substrato 
de eleitores a legitimá-las e a inequívoca comprovação de formações sem partido com força para atuar em 
cenários decisórios. As divulgadas “bancadas” são compostas por ideologias não representadas por partidos, 
mas com força decisória inegável. 

Na prática, são formalizadas agremiações intituladas partidos políticos, e assim são objetivamente, mas sem 
substrato eleitoral consistente e efetivo, que atuam como subpartidos ou organismos de sustentação de 
outras pessoas partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais pouco claros 
ou até mesmo fraudadores da vontade dos eleitores. 

 

Tais legendas habilitam-se a receber parcela do fundo partidário, disputam tempo de televisão, mas NÃO 
para difundir ideias e programas. Restringem-se a atuar como nomes sob os quais atuam em deferência a 
outros interesses partidários. E, ainda mais grave, para obter vantagens particulares, em especial para os 
dirigentes. Ao assinarem fichas de apoio à criação desses partidos, não poucas vezes os eleitores sequer 
sabem da condição conivente, porque não valorizam a assinatura cidadã com a mesma seriedade, 
compromisso e responsabilidade em que atuam como quando assinam documento financeiro. 

A proliferação partidária que se tem atualmente no Brasil agrava-se com a mesma rapidez com que avançam 
mecanismos tecnológicos, servis ao acesso e à coleta massiva de assinaturas para apoio a criações de 
legendas, não se exigindo dos subscritores responsabilidade ou compromisso, sequer a certeza de sua 
identidade. 
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A imperatividade de urgente legitimação dos partidos também decorre do acesso ao fundo partidário, 
dinheiro público a que fazem jus as agremiações reconhecidas, porque registrados os estatutos no Tribunal 
Superior Eleitoral. Vale lembrar que o sistema partidário é garantido por considerável soma de recursos 
públicos, quando não de recursos obtidos de forma nada republicana. 

Ao estabelecer novas condições para a criação, fusão e incorporação de partidos políticos, as normas 
eleitorais definiram discrímens a serem analisados sob o parâmetro da legitimidade representativa, 
fundamento do modelo partidário. 

APOIAMENTO 
 

A limitação criada pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos, restrito aos 
cidadãos sem filiação partidária conforma-se perfeitamente com o regramento constitucional relativo ao 
sistema representativo, garantindo-lhe maior coesão e coerência ¾ confere-se maior substância ao modelo 
representativo instrumentalizado pela atuação partidária. 

Distinguem-se, assim, cidadãos filiados e não filiados para o exclusivo efeito de conferência de legitimidade 
do apoio oferecido à criação de novos partidos políticos. Trata-se, portanto, de cidadãos distintos no 
exercício cívico livre quanto às opções políticas. Constitucionalmente livres, não são civicamente 
irresponsáveis nem descomprometidos com as escolhas formalizadas. 

TEMPO: 5 ANOS 

Também a exigência temporal para se levarem a efeito fusões e incorporações entre partidos, assegura o 
atendimento do compromisso do cidadão com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o 
estelionato eleitoral ou a reviravolta política contra o apoiamento dos eleitores então filiados. 

O descompromisso com a atuação política cobra caro em termos de política legítima e de realização 
democrática e atinge todos na sociedade estatal. A disseminação de práticas antidemocráticas, como a 
compra e venda de votos, o aluguel de cidadãos e de partidos inteiros e os indesejáveis efeitos de band-
wagon (saltar para a carruagem dos mais fortes) e de under-dog (optar pelos marginais), pode e deve ser 
pronta e cuidadosamente combatida pelo legislador, sem prejuízo da autonomia partidária, a ser garantida 
em benefício da legitimação da representação democrática e não para a sua anulação. 

As normas impugnadas tendem a enfraquecer a lógica mercantilista e nada republicana de se adotar 
prática política. 

Em suma: a Constituição da República garante a liberdade para a criação, fusão, incorporação e extinção 
de partidos políticos, a eles assegurando a autonomia. Mas não há liberdade absoluta. Também não se 
tem autonomia sem limitação. 

As normas legais impugnadas não afetam, reduzem ou condicionam a autonomia partidária, porque o espaço 
de atuação livre dos partidos políticos conforma-se a normas jurídicas postas para a definição das condições 
pelas quais se pode dar a criação, ou recriação por fusão ou incorporação, de partido sem intervir no seu 
funcionamento interno. 
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Resultado final. 

O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, 
ajuizada em face do art. 2º da Lei 13.107/2015, na parte em que alterou os arts. 7º e 29 da Lei 9.096/1995 
(Lei dos Partidos Políticos). 

15. DESAUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTA COM PRESO E CENSURA 
PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO 

É possível limitar o acesso ao preso (entrevista jornalística) em virtude de outros princípios 
constitucionais, como o direito ao silêncio e a necessidade de proteção do próprio custodiado. 

Rcl 32052 AgR/MS, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 14.4.2020. (Info 
974) 

Situação FÁTICA. 

Lembra do Adélio Bispo. Pois é, tinha uma rede de televisão queria entrevistar o cara. Houve negativa judicial. 
A parte sacou uma decisão do STF (ADPF 130) que declarou a lei de imprensa não recepcionada, para 
ingressar com reclamação no STF. Alegava que o juízo reclamado, ao desautorizar entrevista jornalística com 
custodiado, teria incorrido em censura prévia, em afronta aos arts. 5º, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode restringir o acesso? 

R: PODE. 

O colegiado apontou inexistir similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado pelo STF na citada 
ADPF 130, e ressaltou a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho 
processual. 

Observou que o tribunal reclamado não se fundamentou em nenhum dispositivo da Lei de Imprensa. 
Depreende-se do julgado que não houve restrição à liberdade de imprensa, nem qualquer espécie de censura 
prévia ou de proibição de circulação de informações que configure ofensa ao assentado pela corte na ADPF . 

Com efeito, o juízo a quo, ao analisar a situação fática, destacou a importância da proteção das 
investigações e da prevenção de possíveis prejuízos processuais, inclusive quanto ao direito ao silêncio, 
além da necessidade de proteção do próprio custodiado, cuja sanidade mental ainda era discutível. Naquele 
momento, a realização da entrevista pleiteada não seria adequada — posteriormente, o custodiado foi 
declarado inimputável, em virtude de diagnóstico de “transtorno delirante persistente”, tendo sido a ele 
imposta medida de segurança de internação por prazo indeterminado. 
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Voto apartado. 

A ministra Cármen Lúcia acompanhou a conclusão do voto do relator, mas NÃO os seus fundamentos. 

Segundo a ministra, a circunstância de alguém estar privado da sua liberdade de locomoção não cerceia 
também a sua liberdade de expressão. Entretanto, considerou, no caso, a circunstância de que a pessoa que 
seria entrevistada foi reconhecida como alguém que não tem condições de se manifestar livremente. Por 
isso, haveria colisão de direitos fundamentais entre o direito à liberdade de expressão, que garante a 
democracia, e a dignidade humana, que haveria de ser preservada na hipótese. 

Divergência. 

Vencido o ministro Edson Fachin que deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a 
reclamação. Entendeu que, em razão da fundamentalidade que a liberdade de expressão possui no estado 
de direito democrático, não encontra amparo a decisão judicial que, sem examinar os parâmetros 
reconhecidos pela jurisprudência deste tribunal, restringe, indevidamente, a imprescindível atividade 
jornalística. 

Para o ministro, ainda que relevantes os fundamentos da decisão reclamada, a restrição à liberdade de 
expressão só poderia ser justificada se tivesse em conta os demais elementos que a resguardam. Ressaltou 
que, à época, havia elevado interesse público na informação a ser obtida decorrente de fato ocorrido 
durante uma campanha presidencial. Ponderou que a entrevista sequer foi realizada, providência que, à 
míngua de fortes razões, contraria o disposto no art. 13.2 do Pacto de San José da Costa Rica. Ou seja, a 
decisão reclamada, sem se pronunciar sobre o elevado interesse público na realização da entrevista, impediu 
que ela fosse feita, coarctando, indevidamente, o alcance da liberdade de expressão. 

Por fim, no que diz respeito à saúde mental do custodiado, assentou que o exame de sanidade para fins de 
responsabilidade penal não se confunde nem substitui o procedimento de tomada de decisão. No ponto, 
citou o disposto nos arts. 84 e 87 da Lei 13.146/2015. Frisou que esses elementos seriam ainda mais 
relevantes especialmente ao considerar-se que tanto o juiz responsável pela investigação quanto o 
responsável pela execução autorizaram a entrevista. 

Resultado final. 

A Segunda Turma, por maioria, desproveu agravo regimental interposto contra decisão que negou 
seguimento a reclamação em que se apontava desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) na ADPF 130. 

16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 
SUPERVENIENTE 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

O Código de Processo Civil prevê a hipótese de cabimento de embargos de declaração para 
reajustar a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 
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de Justiça adotarem. Portanto, antes do trânsito em julgado, é legítimo readequar o julgado 
anterior para ajustá-lo à posição do Plenário do STF, mesmo que superveniente. 

Rcl 15724 AgR-ED/PR, 1ª Turma, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 5.5.2020. (Info 976) 

Situação FÁTICA. 

A causa discutia a questão da Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa. O 
entendimento do Tribunal de origem foi pela impossibilidade. 

Acontece que, antes do trânsito em julgado, foram opostos embargos de declaração no qual se postulou a 
aplicação da jurisprudência supervenientemente (proferida depois da decisão embargada) formada no STF. 

Tema 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade 
subsidiária da empresa contratante”. 

Como o Tribunal de Origem se recusou a rever sua decisão, a parte foi ao STF via Reclamação. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Cabe EDcl para readequar a decisão superveniente? 

R: SIM. 

Segundo a 1ª Turma, o novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de cabimento de embargos de 
declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça adotarem. 

E isso se aplica até mesmo para o caso de decisões supervenientes do STF e STJ, isto é, proferidas depois da 
decisão que é embargada. 

Portanto, antes do trânsito em julgado, é legítimo readequar o julgado anterior para ajustá-lo à posição do 
Plenário do STF, mesmo que superveniente. 

Divergência. 

Vencidos os ministros Rosa Weber (relatora) e Marco Aurélio, que rejeitaram os embargos de declaração, 
tendo em conta que na época em que proferida a decisão embargada não havia pronunciamento do Plenário 
em sede de repercussão geral sobre o tema. 

Resultado final. 

A Primeira Turma, por maioria, acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar 
provimento a agravo regimental e julgar procedente reclamação, de forma que seja cassado o acórdão 
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impugnado, com determinação para que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 
725 da repercussão geral (RE 958.252, rel. Min. Luiz Fux) e ADPF 324 (rel. Min. Roberto Barroso). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

17. COLABORAÇÃO PREMIADA: ACESSO A DOCUMENTOS E 
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

PETIÇÃO 

A Lei 12.850/2013 prevê o sigilo do acordo de colaboração, como regra, até a denúncia, se 
estendendo aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. Contudo, o 
sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. A ele, o acesso deve ser garantido 
caso estejam presentes dois requisitos: (1) positivo: o ato de colaboração deve apontar a 
responsabilidade criminal do requerente; (2) negativo: o ato de colaboração não se deve referir 
a diligência em andamento. 

Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
19.5.2020 (Info 978) 

Situação FÁTICA. 

Estamos aqui no âmbito da famosíssima Operação Lava Jato. 

Os termos do acordo celebrado entre os executivos da empresa Odebrecht e o Ministério Público Federal 
deram origem, por meio de cooperação jurídica internacional celebrada entre Brasil e a República do Peru, 
a procedimento investigativo e, após, a ação penal, em razão da qual os agravantes se encontram presos 
naquele país desde julho de 2017. 

A defesa desses acusados pretendia, em suma, obter acesso integral aos termos dos colaboradores para 
viabilizar, de forma plena e adequada, sua defesa nos procedimentos que tramitam em seu desfavor na 
República do Peru. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Concede o acesso? 

R: SIM. 

Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, segundo o qual o MPF tem compartilhado, por meio da 
cooperação jurídica internacional firmada com a República do Peru, elementos de prova colhidos em acordos 
de colaboração premiada, celebrados no Brasil e relacionados diretamente aos agravantes, de maneira 
possivelmente arbitrária e seletiva. 
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Isso significa que elementos essenciais para a defesa dos agravantes, no processo em trâmite na República 
do Peru, podem, eventualmente, e de acordo com as informações prestadas pela defesa, não ter sido 
compartilhados pelo MPF, ofendendo, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa, já que a prova foi produzida originalmente no Brasil. 

Não se podendo afirmar com certeza se o Ministério Público do Peru recebeu do MPF todos os elementos 
de prova relacionados aos agravantes, eventual pleito junto às autoridades peruanas poderia restar 
totalmente ineficiente para que se pudesse exercer a defesa plena das acusações. 

Nesses termos, a defesa dos agravantes não pode ficar à mercê de uma seleção arbitrária, por parte do MPF, 
dos dados que devem ou não ser compartilhados, sob pena de grave vilipêndio dos princípios constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. 

 

Verifica-se, dessa forma, um claro conflito de interesses entre os órgãos acusatórios e a defesa dos 
agravantes. Em caso de o MPF ter compartilhado apenas os dados que eventualmente interessassem ao 
Ministério Público do Peru, fica a defesa dos agravantes nitidamente prejudicada. 

Estão expressos na Constituição Federal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto em seu 
momento INFORMATIVO quanto em seu momento REATIVO, representam valores axiológicos que norteiam 
o sistema processual penal em âmbito americano e estão previstos na Convenção Americana de Direitos 
Humanos, da qual o Brasil é signatário. 

Tendo sido o conteúdo das delações que atingem os agravantes produzido no Brasil e tendo havido uma 
possível seleção dos dados a serem compartilhados, entendeu cabível a aplicação do Enunciado 14 da Súmula 
Vinculante do STF. 

Quanto à aplicação do referido entendimento sumular no âmbito do instituto da colaboração premiada, a 
Lei 12.850/2013 prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração, como regra, até a denúncia, se 
estendendo aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. 

O sigilo dos atos de colaboração, no entanto, não é oponível ao delatado. Há uma norma especial que 
regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (Lei 12.850/2013, art. 7º, § 2º). O 
dispositivo consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento. 

Portanto, em um cotejo analítico entre o referido verbete sumular e a Lei 12.850/2013, o acesso deve ser 
garantido caso estejam presentes DOIS requisitos: (1) POSITIVO: o ato de colaboração deve apontar a 
responsabilidade criminal do requerente; (2) NEGATIVO: o ato de colaboração não se deve referir a diligência 
em andamento. No mesmo sentido: Rcl 24.116 e Rcl 30742 AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgamento em 4.2.2020 – Info 965. 
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POSITIVO NEGATIVO 
O ato de colaboração deve apontar a 
responsabilidade criminal do requerente. 

O acesso ao acordo não deve prejudicar a 
eficácia de diligência em andamento. 

Resultado final. 

A Segunda Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental em petição para PERMITIR o acesso dos 
requerentes ao conteúdo de colaboração premiada realizada por executivos da empresa Odebrecht, no 
âmbito da “Operação Lava Jato”, em que foram citados. 

Determinou-se que o acesso deve abranger somente documentos em que os agravantes são de fato 
mencionados (requisito positivo), excluídos os atos investigativos e diligências que ainda se encontram em 
andamento e não foram consubstanciados e relatados no inquérito ou na ação penal em trâmite (requisito 
negativo). 

18. ADI: PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E PARTICIPAÇÃO EM 
NOMEAÇÕES 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais dispositivos de constituição estadual que versem sobre indicações de 
conselheiros do tribunal de contas estadual e exijam a arguição e aprovação de autoridades 
(dirigentes das autarquias e das fundações públicas, de presidentes das empresas de economia 
mista e assemelhados, interventores e do defensor público-geral do estado) pelo Poder 
Legislativo regional antes de serem nomeadas pelo chefe do Poder Executivo. 

ADI 2167/RR, Plenário, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 3.6.2020 (Info 980) 

Situação FÁTICA. 

A constituição roraimense, com as redações dadas pela Emenda Constitucional 7/1999, versam sobre a 
composição do tribunal de contas e a exigência prévia de arguição e aprovação pelo Poder Legislativo para 
nomeações de algumas autoridades indicadas pelo chefe do Poder Executivo (interventores e defensor 
público-geral). É possível ao Legislativo meter o dedinho nessas indicações? 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Legislativo Enxerido? 

R: Completamente! 

A Corte compreendeu ser VEDADO à legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia 
Legislativa a nomeação de dirigentes das autarquias e das fundações públicas, de presidentes das empresas 
de economia mista e assemelhados, de interventores de municípios, bem assim dos titulares da Defensoria 
Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. 

E além de não ser possível submeter à arguição do Legislativo a nomeação de titulares de fundações e 
autarquias, é ILEGÍTIMA a intervenção parlamentar no processo de preenchimento da direção das entidades 
privadas da Administração indireta dos estados. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida 
no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. 

 

O ministro Roberto Barroso aduziu CABER a submissão ao Legislativo, em âmbito estadual, apenas daquilo 
que consta do modelo constitucional federal, sob pena de afronta à reserva de administração, corolário da 
separação dos Poderes e das competências privativas do chefe do Executivo de dirigir a Administração 
Pública. 

Relativamente aos interventores, considerou que a CF estabelece a análise do decreto de intervenção para 
serem averiguadas as condições, hipóteses, extensão, legalidade, e não para o Legislativo verificar, mesmo 
a posteriori, o nome do interventor. Tanto a intervenção federal nos estados quanto a estadual nos 
municípios são atos do chefe do Poder Executivo. O interventor é de sua escolha e confiança. Essa é a divisão 
entre o Executivo e o Legislativo no tema. 

 

Logo, AFRONTA a CF a inserção da necessidade de sabatina dos interventores de municípios na Constituição 
estadual. Permitir a rejeição do nome de interventor resulta, na verdade, na escolha dele pela Assembleia 
Legislativa, porquanto poderá recusar sucessivamente as indicações do governador até ser chamado alguém 
de seu interesse. Ademais, se entender ser questão política, o Legislativo pode rejeitar a intervenção, o que 
pode caracterizar crime de responsabilidade do chefe do Executivo. 
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No tocante ao defensor público-geral do estado, o STF asseverou a inconstitucionalidade da exigência de 
prévia sabatina. A CF atribuiu à lei complementar a competência para prescrever normas gerais das 
defensorias públicas dos estados (art. 134, § 1º). A LC 80/1994 adveio e preceituou a obrigatoriedade de 
aprovação do titular da Defensoria Pública da União pela maioria absoluta do Senado Federal. NÃO estipulou 
essa necessidade aos estados, porque seguiu o mesmo modelo dos ministérios públicos, a fim de evitar a 
politização da defensoria. 

O dispositivo, em verdade, afeta a separação dos Poderes e interfere diretamente na estrutura hierárquica 
do Poder Executivo, transferindo ao Legislativo o controle sobre agente público, que, conforme lei orgânica, 
integra o gabinete do chefe do Executivo como secretário de governo. 

Divergência. 

Vencidos, em parte, os ministros Ricardo Lewandowski (relator) e Edson Fachin, que consideraram 
inconstitucionais os dispositivos relativos à arguição prévia das indicações para procurador-geral do estado 
e de dirigentes das sociedades de economia mista e de órgão equivalentes ou assemelhados. Do outro, 
reputaram ser constitucional a prévia sabatina pela Assembleia Legislativa das nomeações do Executivo para 
ocupar os cargos de direção das autarquias e das fundações públicas, bem como dos interventores nos 
municípios e do defensor público-geral. 

Vencido, em maior extensão, o ministro Marco Aurélio, que avaliou não caber a submissão ao Legislativo 
dos dirigentes das empresas de economia mista e dos interventores. Depreendeu que, no entanto, seria 
possível submeter a escolha de titulares de outros cargos, além das indicações ligadas a autarquias, 
fundações públicas, defensoria e procuradoria do estado. 

Ministro(a) Posição 

Alexandre de Moraes (Tese 
Prevalente) 

É VEDADO à legislação estadual submeter 
à aprovação prévia da Assembleia 
Legislativa a nomeação de dirigentes das 
autarquias e das fundações públicas, de 
presidentes das empresas de economia 
mista e assemelhados, interventores e do 
defensor público-geral do estado. 

Ricardo Lewandowski 
Edson Fachin 

É constitucional a prévia sabatina para os 
cargos de direção das autarquias e das 
fundações públicas, bem como dos 
interventores nos municípios e do 
defensor público-geral. 

Marco Aurélio 

Afora os diretores de empresas de 
economia mista e dos interventores, é 
possível submeter a escolha de titulares 
de outros cargos, além das indicações 
ligadas a autarquias, fundações públicas, 
defensoria e procuradoria do estado. 
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Resultado final. 

O Plenário, por maioria, em conclusão de julgamento (iniciado no Informativo 919) de ação direta ajuizada 
contra dispositivos da Constituição do estado de Roraima, assentou o prejuízo da ação no que atine ao § 3º 
do art. 46, e, quanto aos preceitos remanescentes, julgou parcialmente procedente a pretensão para 
declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, e a nulidade parcial de disposições que 
versam sobre indicações de conselheiros do tribunal de contas estadual e exigência de arguição e aprovação 
de certas autoridades pelo Poder Legislativo regional antes de serem nomeadas pelo chefe do Poder 
Executivo. 

19. JULGAMENTO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA E INTERROGATÓRIO 

HABEAS CORPUS 

No caso de promotor de justiça, julgado perante o tribunal de justiça, aplica-se a norma do art. 
7º da Lei 8.038/1990, segundo a qual a audição do acusado é o primeiro ato do procedimento. 
Não se aplica ao caso a regra geral do art. 400 do CPP. 

HC 154508/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 Info 980) 

Situação FÁTICA. 

Certo Promotor de justiça (que vergonha!) foi condenado, pelo respectivo tribunal, à pena de 1 ano e 9 meses 
de reclusão pela prática dos crimes de falsidade ideológica e advocacia administrativa. 

Só que de acordo com a defesa, o julgamento é nulo pois não teria se observado o art. 400 do Código de 
Processo Penal, já que o interrogatório do acusado não foi o último ato da instrução. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Tem razão a defesa? 

R: NÃO. 

Segundo o ministro Marco Aurélio (relator), a situação dos autos NÃO se submete à regra geral do art. 400 
do CPP. Por se tratar de promotor de justiça, julgado perante o tribunal de justiça, a norma aplicável à espécie 
é a do art. 7º da Lei 8.038/1990, segundo a qual a audição do acusado é o primeiro ato do procedimento. 

Em voto-vista, o ministro Alexandre de Moraes também reputou NÃO se verificar ilegalidade apta a 
desconstituir o acórdão emanado do tribunal estadual, haja vista que, no caso, a defesa não indicou o 
prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria. É cediço 
que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de 
nullité sans grief). 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

20. NULIDADE E INQUIRIÇÃO DE PERGUNTAS REALIZADAS 
DIRETAMENTE PELO JUIZ 

HABEAS CORPUS 

Há nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento se o juiz inquirir 
diretamente as testemunhas antes das partes. 

HC 161658/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 Info 980) 

Situação FÁTICA. 

João foi condenado por crime. Acontece que a magistrada que presidiu sua audiência realizou as perguntas 
diretamente às testemunhas e então oportunizou aos defensores e ao órgão acusador fazerem 
questionamentos e colocações no tocante aos depoimentos prestados. A defesa alegou nulidade processual 
por desrespeito ao art. 212 do Código de Processo Penal. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Há nulidade? 

R: Bola dividida. 

Os ministros Marco Aurélio (relator) e Rosa Weber concederam a ordem. Consideraram que NÃO foi 
respeitada a norma processual (e ponto final). 

Por sua vez, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux concederam a ordem, em menor extensão, apenas 
para revogar a prisão preventiva em razão de o paciente ter cumprido mais da metade da pena inicialmente 
imposta. Para eles, a alteração efetuada no art. 212 do CPP, ao permitir que as partes façam diretamente 
perguntas às testemunhas, não retirou do juiz, como instrutor do processo, a possibilidade de inquiri-las 
diretamente. 

Resultado final. 

A Primeira Turma, ante o empate na votação, concedeu a ordem de habeas corpus para assentar a nulidade 
processual a partir da audiência de instrução e julgamento. Além disso, afastou a prisão preventiva do 
paciente, por excesso de prazo, com extensão da medida aos demais corréus que se encontram na mesma 
situação. 
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DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL 

21. INQUÉRITO PARA INVESTIGAR “FAKE NEWS” E AMEAÇAS 
CONTRA O STF 

Situação FÁTICA. 

O Plenário iniciou julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin) em que se discute a constitucionalidade da instauração de 
inquérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), realizada com o intuito de apurar a existência de notícias 
fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a 
honra e atingir a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. 

Pretende-se a declaração de inconstitucionalidade da portaria que determinou a instauração do 
procedimento investigatório, assim como declarar a constitucionalidade do art. 43 do RISTF. 

Análise ESTRATÉGICA. 

A via escolhida é correta? 

R: SIM. 

Ainda que, ordinariamente, o instrumento processual hábil ao trancamento de inquérito seja o habeas 
corpus, este é incabível contra ato de ministro do STF. Além disso, ainda que se pudesse cogitar de recurso 
ao colegiado contra as decisões do inquérito, NÃO parece haver outro meio, exceto a ADPF, capaz de solver 
todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes. 

A investigação movida pelo STF é inconstitucional? 

R: NÃO. 

Pois bem. Segundo o Ministro Edson Fachin (relator), o art. 43 do RISTF trata de hipótese de investigação, e 
deve ser lido sob o prisma do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana; da prevalência dos 
direitos humanos; da submissão à lei; e da impossibilidade de existir juiz ou tribunal de exceção. 

Além disso, deve ser observado o princípio da separação de Poderes, uma vez que, via de regra, aquele que 
julga não deve investigar ou acusar. Ao fazê-lo, como permite a norma regimental, esse exercício excepcional 
submete-se a um elevado grau de justificação e a condições de possibilidade sem as quais não se sustenta. 

Enumerou diversos dispositivos constitucionais e de direito internacional (BLÁ-BLÁ-BLÁ) voltados à proteção 
da liberdade de expressão e concluiu que seu regime jurídico garante, por um lado, a impossibilidade de 
censura prévia, e, por outro, a possibilidade de responsabilização civil e penal posterior. 
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Reconheceu que, ordinariamente, compete ao MP promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei. Dentro do sistema constitucional, a regra é: a autoridade policial investiga, o MP acusa e o juiz julga, 
e nesse ambiente interagem a advocacia e as defensorias como funções essenciais. 

Só que o MP não tem exclusividade na investigação preliminar. Em regra, é a polícia judiciária quem conduz 
a investigação, acompanhada pelo MP, titular da acusação. Segundo a Lei 8.038/1990, o MP oferecerá 
denúncia ou pedirá arquivamento do inquérito ou das peças informativas. 

Não há ordem democrática sem respeito a decisões judiciais. Não há direito que justifique o 
descumprimento de uma decisão da última instância do Poder Judiciário. Afinal, é o Poder Judiciário o órgão 
responsável por afastar, mesmo contra maiorias, medidas que suprimam os direitos constitucionais. São 
inadmissíveis, portanto, a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso ou do STF. Não há liberdade de 
expressão que ampare a defesa desses atos. 

 

Por essa razão, o equilíbrio e estabilidade entre os Poderes e a preservação da supremacia da Constituição 
estão ameaçados. Nesse contexto, ausente a atuação dos órgãos de controle com o fim de apurar o intuito 
de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Judiciário e o Estado de Direito, INCIDE o art. 43 do 
RISTF. 

Esse dispositivo é REGRA EXCEPCIONAL que confere ao Judiciário função atípica na seara da investigação, de 
modo que seu emprego depende de rígido escrutínio. É um instrumento de defesa da própria Constituição, 
utilizado se houver INÉRCIA ou OMISSÃO dos órgãos de controle. Ainda que sentidos e práticas à luz desse 
artigo possam ser inconstitucionais, há uma interpretação constitucional. 

Mas o artigo não fala em “nas DEPENDÊNCIAS” do STF? 

O STF pode, diante da ciência da ocorrência em tese de um crime, determinar a instauração de inquérito, 
mesmo que não envolva autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Muito embora o dispositivo 
regimental exija que os fatos apurados ocorram na sede ou dependência do próprio STF, o CARÁTER DIFUSO 
dos crimes cometidos por meio da internet permite estender o conceito de “sede”, uma vez que o STF exerce 
jurisdição em todo o território nacional. 

Logo, os crimes objeto do inquérito, contra a honra e, portanto, formais, cometidos em ambiente virtual, 
podem ser considerados como cometidos na sede ou dependência do STF. 

Quem preside esse Inquérito? 

R: Quem o STF diz que vai presidir. 
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Uma das razões para a instauração do inquérito é justamente evitar que matérias próprias do STF sejam 
submetidas a jurisdições incompetentes; e para impedir que suas ordens, autoridade e honorabilidade sejam 
desobedecidas ou ignoradas (kkkk). Ou seja: para preservar (obrigar) a etapa de coleta de provas. 

Assim sendo, é imprescindível a obediência ao “juiz natural”. De acordo com a regra regimental, o ministro 
competente para presidir o inquérito é o presidente da Corte, ou seu delegatário. Nesse caso, a delegação 
pode afastar a distribuição por sorteio, embora esta também seja uma via legítima. 

Quem vai denunciar (o próprio STF)? 

A apuração inaugurada com fundamento nesse dispositivo regimental destina-se a reunir elementos que 
subsidiarão a representação ou encaminhamento ao MP. Os elementos reunidos pelo STF justificam a 
propositura da ação penal mediante o encaminhamento ao MP com os elementos NECESSÁRIOS para essa 
propositura. As informações equivalem às que são coligidas em um inquérito. Como as ofensas são em massa 
e difusas, o inquérito se justifica para coligir esses elementos. 

O JULGAMENTO FOI SUSPENSO. 

DIREITO PENAL 

22. CORRUPÇÃO PASSIVA E DANOS MORAIS COLETIVOS 

AÇÃO PENAL 

(1) O crime de corrupção passiva cometido pelo ex-deputado, o colegiado afirmou que o tipo 
exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público se encontre no rol 
das atribuições previstas para a função que exerce. Mas no “presidencialismo de coalização”, 
confere-se aos parlamentares um espectro de poder para além da mera deliberação de atos 
legislativos. Logo, configura o delito de corrupção passiva quando a vantagem indevida é 
solicitada, recebida ou aceita pelo agente público, em troca da manifestação da força política. (2) 
Há a possibilidade de se processar a condenação ao dano moral no próprio processo penal. 

AP 1002/DF, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 9.6.2020(Info 981) 

Situação FÁTICA. 

Segundo narra a denúncia, em 2008, um deputado federal prometeu vantagem indevida de R$ 800.000,00 a 
funcionário público, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, para determiná-lo a praticar e omitir 
atos de ofício, consistentes em promover, autorizar e não criar óbices ao avanço das tratativas referentes a 
uma demanda remuneratória perante a PETROBRAS das empresas de praticagem atuantes na Zona de 
Praticagem. 

O deputado usava seu prestígio e empenhava seu apoio político para sua manutenção no cargo de Diretor 
de Abastecimento da PETROBRAS. Recebeu R$ 3.000.000,00. 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Houve crime FUNCIONAL pelo deputado? 

R: SIM 

O crime de corrupção passiva cometido pelo ex-deputado, é tipo que exige a demonstração de que o 
favorecimento negociado pelo agente público se encontre no rol das atribuições previstas para a função que 
exerce. 

Como assim? 

 

No “presidencialismo de coalização”, confere-se aos parlamentares um espectro de poder para ALÉM da 
mera deliberação de atos legislativos, tanto que a participação efetiva deles nas decisões de governo se dá 
com a indicação de quadros para o preenchimento de cargos no Poder Executivo. 

Entretanto, há evidente “mercadejamento” da função parlamentar quando o poder de indicar alguém para 
determinado cargo ou de dar sustentação política para nele permanecer é exercido de forma desviada, 
voltado à percepção de vantagens indevidas. 

A singela assertiva de que NÃO compete ao parlamentar nomear ou exonerar alguém de cargos públicos 
vinculados ao Poder Executivo desconsidera a organização do sistema presidencialista brasileiro. Não fosse 
isso, deve-se ter em mente que a Constituição Federal, expressamente, atribui aos parlamentares funções 
que vão além da tomada de decisões voltadas à produção de atos legislativos. 

Logo, é plenamente VIÁVEL a configuração do delito de corrupção passiva quando a vantagem indevida é 
solicitada, recebida ou aceita pelo agente público, em troca da manifestação da força política que este 
detém para a condução ou sustentação de determinado agente em cargo que demanda tal apoio. 

 

O exercício do mandato eletivo se faz de forma concomitante e indissociável à atividade partidária. Esse 
contexto NÃO encaminha à criminalização da atividade político-partidária, apenas responsabiliza os atos de 
pessoas que, na condição de parlamentares, transbordam os limites do exercício legítimo da representação 
popular. 
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VENCIDOS no ponto os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que desclassificaram a infração 
para o crime de tráfico de influência. Para eles, a vantagem indevida teria sido recebida a pretexto de influir 
em ato praticado por funcionário público. 

O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que as vantagens auferidas não estavam vinculadas a ato de 
ofício ou a conjunto de atribuições inerentes ao cargo parlamentar. 

Causa de aumento 

O ministro Gilmar Mendes ficou VENCIDO em não caber a aplicação aos titulares de mandatos eletivos do 
incremento de pena previsto em parágrafo próprio do preceito do delito de corrupção passiva. Isso ocorre 
em virtude da impossibilidade do uso da interpretação extensiva. Viola ainda a proibição de dupla punição 
pelo mesmo fato. 

Danos Morais coletivos. 

O ordenamento jurídico também tutela, no âmbito da responsabilidade, o dano moral na esfera individual e 
na forma coletiva, conforme o inciso X do art. 5º da Constituição Federal; o art. 186 do Código Civil; e, 
destacadamente, o inciso VIII do art. 1º da Lei 7.347/1985. 

Na tutela dos direitos coletivos em SENTIDO AMPLO, a doutrina admite, de longa data, a configuração da 
responsabilidade civil decorrente de dano moral coletivo com base na prática de ato ilícito. Considerou ser 
nessa direção que o Poder Constituinte originário se postou à luz dos objetivos fundamentais elencados no 
art. 3º e declarados no preâmbulo da CF. 

 

A turma considerou legítima a condenação, especialmente ao se considerarem a natureza e a finalidade 
resultantes do reconhecimento de que se revestem os danos morais coletivos cuja metaindividualidade, 
caracterizada por sua índole difusa, atinge, de modo subjetivamente indeterminado, uma gama extensa de 
pessoas, de grupos e de instituições. 

VENCIDO, no ponto, o ministro Ricardo Lewandowski, que afastou a possibilidade de se processar a 
condenação ao dano moral no próprio processo penal, no que foi acompanhado pelo ministro Gilmar 
Mendes. 

O processo coletivo situa-se em outro âmbito, no qual NÃO se leva em consideração o direito do indivíduo, 
e sim os direitos coletivos de pessoas que pertençam a determinado grupo ou ao público em geral. Na 
espécie, inexiste ambiente processual adequado para a análise de dano moral coletivo, o que recomenda o 
exame da querela em ação autônoma. 
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Resultado final. 

A Segunda Turma, ao concluir exame de ação penal, julgou parcialmente procedente denúncia recebida em 
desfavor de um ex-deputado federal e um engenheiro civil, cujos fatos se referem à concretização de acordo 
extrajudicial sobre a remuneração de serviços de praticagem entre empresas de praticagem atuantes em 
certa zona potuária e a Petrobrás S/A. 

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL 

23. INQUÉRITO PARA INVESTIGAR “FAKE NEWS” E AMEAÇAS 
CONTRA O STF: CONSTITUCIONALIDADE 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É constitucional a Portaria GP 69/2019, que instaurou o inquérito das fake news, e também o art. 
43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de fundamento legal. 

ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020 (Info 982) 

Situação FÁTICA. 

Os Ministros do STF sustentam que existe um problema relativo às fake news, disseminadas especialmente 
pelas mídias sociais. Nesse contexto, não há mais propriamente sujeitos de direito, mas algoritmos que 
espalham algum tipo de informação. Portanto, mesmo com a preponderância que a liberdade de expressão 
(e de sua posição preferencial), seu uso em casos concretos pode se tornar abusivo. 

Em vista disso, instauraram inquérito com o intuito de apurar a existência dessas supostas notícias 
fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir 
a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. 

Acontece que a manobra deixou muita gente (com razão) de queixo caído! Como assim o STF investigar 
(sendo a própria vítima) e ainda depois vai julgar esses fatos??!!! 

Pois é... não sem razão o procedimento foi questionado, pretendendo-se a declaração de 
inconstitucionalidade da portaria que determinou a instauração do procedimento investigatório, assim como 
declarar a constitucionalidade do art. 43 do RISTF. 

Análise ESTRATÉGICA. 

A investigação movida pelo STF é CONSTITUCIONAL? 

R: SIM (por incrível que pareça). 
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Segundo entendeu o STF, o art. 43 do RISTF trata de hipótese de investigação, e deve ser lido sob o prisma 
do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana; da prevalência dos direitos humanos; da 
submissão à lei; e da impossibilidade de existir juiz ou tribunal de exceção. 

Além disso, deve ser observado o princípio da separação de Poderes, uma vez que, via de regra, aquele que 
julga não deve investigar ou acusar. Ao fazê-lo, como permite a norma regimental, esse exercício excepcional 
submete-se a um elevado grau de justificação e a condições de possibilidade sem as quais não se sustenta. 

Foram enumerados diversos dispositivos constitucionais e de direito internacional (BLÁ-BLÁ-BLÁ) voltados à 
proteção da liberdade de expressão e concluiu que seu regime jurídico garante, por um lado, a 
impossibilidade de censura prévia, e, por outro, a possibilidade de responsabilização civil e penal posterior. 

Reconheceu que, ordinariamente, compete ao MP promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei. Dentro do sistema constitucional, a regra é: a autoridade policial investiga, o MP acusa e o juiz julga, 
e nesse ambiente interagem a advocacia e as defensorias como funções essenciais. 

Só que o MP não tem exclusividade na investigação preliminar. Em regra, é a polícia judiciária quem conduz 
a investigação, acompanhada pelo MP, titular da acusação. Segundo a Lei 8.038/1990, o MP oferecerá 
denúncia ou pedirá arquivamento do inquérito ou das peças informativas. 

Não há ordem democrática sem respeito a decisões judiciais. Não há direito que justifique o 
descumprimento de uma decisão da última instância do Poder Judiciário. Afinal, é o Poder Judiciário o órgão 
responsável por afastar, mesmo contra maiorias, medidas que suprimam os direitos constitucionais. São 
inadmissíveis, portanto, a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso ou do STF. Não há liberdade de 
expresso que ampare a defesa desses atos. 

 

Por essa razão, o equilíbrio e estabilidade entre os Poderes e a preservação da supremacia da Constituição 
estão ameaçados. Nesse contexto, ausente a atuação dos órgãos de controle com o fim de apurar o intuito 
de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Judiciário e o Estado de Direito, INCIDE o art. 43 do 
RISTF. 

Esse dispositivo é REGRA EXCEPCIONAL que confere ao Judiciário função atípica na seara da investigação, de 
modo que seu emprego depende de rígido escrutínio. É um instrumento de defesa da própria Constituição, 
utilizado se houver INÉRCIA ou OMISSÃO dos órgãos de controle. Ainda que sentidos e práticas à luz desse 
artigo possam ser inconstitucionais, há uma interpretação constitucional. 

Mas o artigo não fala em “nas DEPENDÊNCIAS” do STF? 

O STF pode, diante da ciência da ocorrência em tese de um crime, determinar a instauração de inquérito, 
mesmo que não envolva autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Muito embora o dispositivo 
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regimental exija que os fatos apurados ocorram na sede ou dependência do próprio STF, o CARÁTER DIFUSO 
dos crimes cometidos por meio da internet permite estender o conceito de “sede”, uma vez que o STF exerce 
jurisdição em todo o território nacional. 

Logo, os crimes objeto do inquérito, contra a honra e, portanto, formais, cometidos em ambiente virtual, 
podem ser considerados como cometidos na sede ou dependência do STF. 

Quem preside esse Inquérito? 

R: Quem o STF diz que vai presidir. 

Uma das razões para a instauração do inquérito é justamente evitar que matérias próprias do STF sejam 
submetidas a jurisdições incompetentes; e para impedir que suas ordens, autoridade e honorabilidade sejam 
desobedecidas ou ignoradas (kkkk). Ou seja: para preservar (obrigar) a etapa de coleta de provas. 

Assim sendo, é imprescindível a obediência ao “juiz natural”. De acordo com a regra regimental, o ministro 
competente para presidir o inquérito é o presidente da Corte, ou seu delegatário. Nesse caso, a delegação 
pode afastar a distribuição por sorteio, embora esta também seja uma via legítima. 

Quem vai denunciar (o próprio STF)? 

A apuração inaugurada com fundamento nesse dispositivo regimental destina-se a reunir elementos que 
subsidiarão a representação ou encaminhamento ao MP. Os elementos reunidos pelo STF justificam a 
propositura da ação penal mediante o encaminhamento ao MP com os elementos NECESSÁRIOS para essa 
propositura. As informações equivalem às que são coligidas em um inquérito. Como as ofensas são em massa 
e difusas, o inquérito se justifica para coligir esses elementos. 

 

Segundo a Lei 8.038/1990, o Ministério Público: 

1. oferecerá denúncia; ou 

2. pedirá arquivamento do inquérito ou das peças informativas. 

Portanto, ao MP competirá, derradeiramente, diante dos elementos colhidos, propor eventual ação penal 
ou promover o arquivamento respectivo. 

Então o STF tem carta branca para ficar abrindo investigações e procedê-las (tocá-las) como bem entender? 

R: O STF promete que NÃO. 

Foram assentadas CONDICIONANTES teóricas no sentido de que o procedimento investigatório: 
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a) seja acompanhado pelo Ministério Público; 

b) seja integralmente observado o Enunciado 14 da Súmula Vinculante; 

c) limite-se o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder 
Judiciário (CF, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do STF e a seus familiares, atentam contra os Poderes 
instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia; e 

d) observe-se a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do 
escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações 
(inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, DESDE QUE não integrem esquemas de 
financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. 

Assim, em tese, o art. 43 do RISTF pode dar ensejo à abertura de inquérito, contudo, NÃO é e nem pode ser 
uma espécie de salvo conduto genérico, tornando-se necessário delimitar seu significado. 

 

A referida regra regimental trata de hipótese de investigação, e deve ser lida sob o prisma do devido processo 
legal; da dignidade da pessoa humana; da prevalência dos direitos humanos; da submissão à lei; e da 
impossibilidade de existir juiz ou tribunal de exceção. 

Desse modo, as investigações não têm como objeto qualquer ofensa ao agente público, mas devem se limitar 
às manifestações que denotam risco efetivo à independência do Judiciário, pela via da ameaça a seus 
membros e, assim, risco aos Poderes instituídos, ao Estado de Direito e à democracia. 

Atos atentatórios contra o STF, que incitem seu fechamento, a morte e a prisão de seus membros, a 
desobediência a seus atos, o vazamento de informações sigilosas, NÃO são manifestações protegidas pela 
liberdade de expressão. O dissenso intolerável é aquele que visa a impor com violência o consenso. 

 

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO atua como exercício de direitos políticos e de controle da coisa pública. Isso 
porque NÃO pode haver privilégios ou tratamentos desiguais com o escopo de beneficiar agentes públicos 
que exercem o poder em nome do povo. 
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A proibição do dissenso equivale a IMPOR um mandado de conformidade, condicionando a sociedade à 
informação oficial, ou um efeito dissuasório, culminando com a aniquilação do próprio ato individual de 
reflexão. 

Por outro lado, as exceções à liberdade de expressão são restritas, e seus limites estão na alteridade e na 
democracia. Nesse sentido, são VEDADOS discursos racistas, de ódio, supressores de direitos e tendentes a 
excluir determinadas pessoas da sociedade. 

E sob esse aspecto, nenhuma disposição constitucional pode ser interpretada ou praticada no sentido de 
permitir a grupos ou pessoas suprimirem o exercício dos direitos e garantias fundamentais. Assim, por 
exemplo, um partido político, cujos líderes incitam a violência, defendem políticas que não respeitam a 
democracia e tentam destruí-la, NÃO pode invocar a proteção contra penalidades impostas por atos 
praticados com essas finalidades. 

Como fica a Súmula Vinculante nº 14? 

 

Pois é... Como que fica o fato de que os advogados não estão tendo acesso à investigação para exercer a 
ampla defesa, nos expressos termos da Súmula Vinculante nº 14? 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova 
que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Segundo os Ministros, em um Estado de Direito, a total transparência dos atos do poder público é a regra. 
Porém, restrições pontuais à publicidade devem estar fundadas na defesa da intimidade e do interesse 
social. O referido verbete tem o objetivo de EQUILIBRAR esses valores. 

Divergência. 

Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou procedente o pedido formulado na ADPF para fulminar o 
inquérito. 

Segundo o ministro, o inquérito resultou de ato individual do presidente do STF e não passou pelo crivo do 
colegiado. Além disso, o relator do inquérito foi escolhido a dedo, sem a observância do sistema democrático 
de distribuição. 

Como se não bastasse, a portaria foi editada com base no art. 43 do RISTF. Ocorre que a Constituição Federal 
de 1988, ao consagrar sistema acusatório, NÃO recepcionou o referido artigo do RISTF. 

Pontuou que, em Direito, o meio justifica o fim, jamais o fim justifica o meio utilizado. 
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Resultado final. 

O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF), em que se discutia a constitucionalidade da instauração de inquérito pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), realizada com o intuito de apurar a existência de notícias fraudulentas (fake 
news), denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a 
honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. 

Por conseguinte, a Corte declarou a constitucionalidade da Portaria GP 69/2019, que instaurou o referido 
inquérito, e a constitucionalidade do art. 43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de 
fundamento legal. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

24. SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS E REINTEGRAÇÃO SEM 
CONCURSO 

AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É inadmissível que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja reconduzido ao 
mesmo cargo com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria. A vacância 
do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de 
concurso público. 

ARE 1234192 AgR/PR e ARE 1250903 AgR/PR, 1ª Turma, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 16.6.2020. (Info 982) 

Situação FÁTICA. 

Jeremias e Crementina, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, requereram aposentadoria 
perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando que o município em que atuavam não 
possuía regime próprio de previdência. 

Posteriormente, desistiram desse negócio de ficar aposentado. Por meio de ação judicial, postularam 
reintegração, ao fundamento de que seria cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público 
com proventos de aposentadoria, pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Têm eles razão? 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Reintegra? 

R: Que NADA! 

A Turma considerou INADMISSÍVEL que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja 
reconduzido ao mesmo cargo sem a realização de concurso público, com o intuito de cumular vencimentos 
e proventos de aposentadoria. 

Ora, se o servidor é aposentado pelo RGPS, a vacância do cargo respectivo NÃO implica direito à 
reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso. 

Resultado final. 

A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a agravos regimentais em recursos extraordinários com 
agravo para julgar improcedentes pedidos formulados por servidores públicos municipais, que, depois de se 
aposentarem voluntariamente, pretendiam ser reintegrados aos mesmos cargos que ocupavam 
anteriormente. 

DIREITO FINANCEIRO 

25. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) é INCONSTITUCIONAL: (a) ao autorizar o Poder 
Executivo a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias quando os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem 
a limitação no prazo estabelecido no caput do artigo 9º; (b) ao desvirtuar a sistemática de 
aparecer e aprovação das Contas dos Poderes; (c) ao limitar operações de crédito autorizadas 
pelo Congresso; (d) ao permitir a redução da remuneração de cargos providos e a redução 
temporária da jornada de trabalho para ajustar as despesas de pessoal. 

ADI 2238/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 24.6.2020.(Info 983) 

Situação FÁTICA. 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, já está aí há um bom tempo. Mas como você deve 
imaginar, ela nunca caiu lá tão nas graças dos políticos, especialmente os estaduais e municipais (mais 
atingidos). 
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A Lei foi questionada quase em sua inteireza, sob os argumentos principais de inconstitucionalidade formal, 
ferimento à autonomia dos entes subnacionais e imposição de restrições orçamentárias e financeiras 
inconstitucionais. 

 O STF precisou resolver passo a passo cada um dos dispositivos. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Precisa ser uma única Lei Complementar para regular todas as matérias do art. 163 da CF? 

R: Não. 

O STF julgou improcedente a alegação da inconstitucionalidade formal da LRF. Isso porque houve respeito 
ao devido processo legislativo. 

O fato de ter se referido à lei complementar no singular, e não no plural, NÃO significa que todas as matérias 
elencadas nos incisos do art. 163 da Constituição Federal devessem ser disciplinadas por um mesmo diploma 
legislativo, mas sim a imposição constitucional de uma espécie normativa específica para regulamentar as 
matérias previstas nesse artigo (LC). 

A lei esvazia a autonomia dos entes subnacionais? 

R: Negativo. 

A exigência prevista no art. 4º, § 2º, II, da LRF em relação aos entes subnacionais, de demonstração de 
sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União 
NÃO esvazia a autonomia dos Estados e Municípios, mas é absolutamente consentânea com as normas da 
Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 

Inclusive, quanto ao art. 60, a possibilidade de fixação por estados e municípios de limites de 
endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis NÃO compromete competências do Senado 
Federal. Ao contrário, MATERIALIZA prerrogativa que decorre naturalmente da autonomia política e 
financeira de cada ente federado. 

O Banco Central vem fazendo uma transferência para gastos ilimitados do Tesouro Nacional? 

R: Não é isso não... 

O STF também afastou a apontada violação ao art. 167, VII, da CF pelo art. 7º, caput e § 1º. 

A previsão de transferência de resultados do Banco Central do Brasil (BCB) para o Tesouro Nacional é uma 
dinâmica que encontra previsão em outros dispositivos estranhos à LRF (arts. 4º, XXVII; e 8º, parágrafo único, 
da Lei 4.595/1964; e art. 6º, II, da Lei 11.803/2008). O dispositivo em questão não concede crédito algum, 
apenas determina uma consignação obrigatória a ser feita na lei orçamentária de cada ano, o que está longe 
de significar autorização para gastos ilimitados. 
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Além disso, a norma NÃO trata de despesas de funcionalismo ou de custeio do BCB. Essas são registradas 
no orçamento geral da União como as de qualquer outra autarquia, como decorre do art. 5º, § 6º, da própria 
LRF. O que JUSTIFICA a transmissão de resultados do BCB diretamente para o Tesouro Nacional não são essas 
despesas, mas aquelas decorrentes da atuação institucional dessa autarquia especial na sua atividade-fim, 
que corresponde à execução das políticas monetária e cambial (art. 164 da CF). 

Abriu mão de receita, ficou sem receita? 

R: Exato! 

Parágrafo único do art. 11: A responsabilidade na gestão fiscal incorpora a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente (Estado ou Município). E é vedada 
a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe tal responsabilidade! 

Este dispositivo é considerado uma instigação ao exercício pleno das competências impositivas fiscais 
tributárias aos entes locais. Ele NÃO conflita com a Constituição Federal, mas traduz-se como fundamento 
de subsidiariedade, que é congruente com o princípio federativo, e desincentiva a dependência de 
transferências voluntárias. 

Com efeito, NÃO é saudável para a Federação que determinadas entidades federativas não exerçam suas 
competências constitucionais tributárias, aguardando compensações não obrigatórias da União. 

Precisam os entes justificar como sustentarão benefícios tributários concedidos? 

R: Com TODA certeza! 

Art. 14: os benefícios tributários devem ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro + (i) demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita e de que NÃO 
afetará as metas de resultados fiscais; (ii) estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do 
aumento de receita (ex: elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo 
ou contribuição). 

Tal dispositivo se destina a organizar ESTRATÉGIA, dentro do processo legislativo, de tal modo que os 
impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam mais bem quantificados, 
avaliados e assimilados em termos orçamentários. 

 

A democratização do processo de criação de gastos tributários pelo incremento da TRANSPARÊNCIA constitui 
forma de reforço do papel de estados e municípios e da cidadania fiscal. 
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O inciso II do art. 14 funciona como uma cláusula de incentivo à conciliação entre as deliberações gerais do 
processo orçamentário e aquelas relativas à criação de novos benefícios fiscais. NÃO é possível extrair do seu 
comando qualquer atentado à autonomia federativa. 

A lei impõe muita rigidez? 

R: Talvez, mas ela é necessária! 

A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter continuado as tornam fenômeno financeiro 
público diferenciado, devendo ser consideradas de modo destacado pelos instrumentos de planejamento 
estatal. 

 

A internalização de medidas compensatórias no processo legislativo é parte de projeto de amadurecimento 
fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência fiscal, administrativa e gerencial. 
A PRUDÊNCIA FISCAL é um objetivo expressamente consagrado pelo art. 165, § 2º, da CF. 

A lei prevê burla a concurso público e licitação? 

R: CAPAZ! 

Art 18, § 1º: Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

Esse dispositivo NÃO sugere qualquer burla aos postulados da licitação e do concurso público. Ao contrário, 
ao se incluir esses valores nas despesas de pessoal, o que se pretende é, nos casos em que a lei admitir 
terceirizados, IMPEDEM-SE os expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em 
contorno ao teto de gastos com pessoal. 

A definição de um TETO de gastos particularizado, segundo os respectivos Poderes ou órgãos afetados, 
não representa intromissão na autonomia financeira dos entes subnacionais? 

R: Também NÃO. 

A definição de um teto de gastos particularizado, segundo os respectivos Poderes ou órgãos afetados, sob a 
autoridade jurídica da norma do art. 169 da CF, tem o propósito, federativamente legítimo, de AFASTAR 
dinâmicas de relacionamento predatório entre os entes componentes da Federação. 
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A ADI também alega que a autonomia do Ministério Público da União (MPU) teria sido afetada pela 
estipulação de limite diferenciado para gastos com pessoal na esfera do Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios (MPDFT). 

Mas, segundo o STF, A LRF seguiu o modelo orçamentário tradicional para o MPDFT, estabelecendo os limites 
de despesa com seu pessoal de maneira especial, de modo a se ajustar a uma realidade de financiamento 
ATÍPICA, criada pela própria Constituição Federal, cujo art. 21, XIII, atribui à União o encargo de manter o 
MPDFT. 

Manteve-se, portanto, o vínculo orçamentário desse órgão com o Poder Executivo federal, NÃO 
sobrecarregando e tampouco comprometendo a chefia do MPU no encaminhamento de seu próprio 
orçamento, respeitado o respectivo limite global relativo a todos os demais ramos. 

Se os entes insistirem no desbalanço financeiro, e não houve atuação do MP e do Legislativo, pode o 
Executivo entrar em campo? 

R: Não (deve assistir do banco de reservas). 

Art. 9º: Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira. No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não 
promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

O STF, entendeu, por maioria, que a norma prevista NÃO guarda pertinência com o modelo de freios e 
contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia 
financeira por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. 

Isso porque o dispositivo estabelece inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo, 
permitindo que, unilateralmente, limite os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias no caso daqueles outros dois Poderes e instituição não promoverem a limitação no 
prazo fixado no caput. 

A defesa de um Estado Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema 
de organização liberal, em especial, na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do Poder 
e suas autonomias constitucionais. 
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Ficaram vencidos, no ponto, os Ministros Dias Toffoli (presidente), Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio, que julgaram o pleito parcialmente procedente para fixar INTERPRETAÇÃO 
CONFORME no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo dar-se-á no limite do 
orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da 
Receita Corrente Líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arresto nas contas do ente 
federativo respectivo no caso de desrespeito à regra prevista no art. 168 da CF (repasse até o dia 20 de cada 
mês). 

O que recebe parecer e quem julga o quê? 

R: Cuidado para NÃO confundir!!! 

O STF considerou que, quanto aos arts. 56, caput, e 57, caput, houve um desvirtuamento do modelo previsto 
nos arts. 71 e seguintes da CF. 

 

A Constituição determina que as contas do Poder Executivo englobarão todas as contas, receberão um 
parecer conjunto do Tribunal de Contas e serão julgadas pelo Congresso Nacional. No caso do Judiciário, do 
Ministério Público e do Legislativo, o Tribunal de Contas NÃO dá parecer prévio, mas JULGA as contas. 

Contas do Poder Executivo Contas do Judiciário, do Ministério 
Público e do Legislativo 

Parecer do Tribunal de Contas O Tribunal de Contas não dá parecer 
prévio 

Julgadas pelo CONGRESSO Julgadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS 

O limite para operações de crédito engloba operações autorizadas pelo Congresso? 

R: Não! 

Conforme ao art. 12, § 2º: O montante previsto para as receitas de operações de crédito NÃO poderá ser 
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 
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O colegiado deu interpretação ao dispositivo para o fim de explicitar que a proibição NÃO abrange operações 
de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta. 

A previsão de limite textualmente diverso da regra do art. 167, III, da CF enseja interpretações distorcidas 
do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de operações de crédito. 

Pode reduzir a remuneração dos cargos e a jornada de trabalho? 

O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 23, § 1º, de modo a OBSTAR 
interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver PROVIDO. 

Art. 23, § 2º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser 
alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles 
atribuídos. 

Quanto ao parágrafo 2º do art. 23, declarou a sua inconstitucionalidade, ratificando a medida 
cautelar. 

Art. 23, § 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 
vencimentos à nova carga horária. 

Por mais inquietante e urgente que seja a necessidade de realização de ajustes nas contas públicas estaduais, 
a ordem constitucional vincula a TODOS, independentemente dos ânimos econômicos ou políticos. 

Portanto, caso se considere conveniente e oportuna a redução das despesas com folha salarial no 
funcionalismo público como legítima política de gestão da Administração Pública, deve-se observar o que 
está fixado na Constituição (art. 169, §§ 3º e 4º). 

CF, Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado 
na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
adotarão as seguintes providências: I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; II - exoneração dos servidores não estáveis. 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para 
assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor 
estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de 
pessoal.    

NÃO cabe flexibilizar mandamento constitucional para gerar alternativas menos onerosas, do ponto de vista 
político, aos líderes públicos eleitos. 
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De acordo com a jurisprudência do Tribunal, o art. 37, XV, da CF IMPOSSIBILITA que a retenção salarial seja 
utilizada como meio de redução de gastos com pessoal com a finalidade de adequação aos limites legais ou 
constitucionais. 

 

A irredutibilidade do estipêndio funcional é garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de 
caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. A redução da jornada de trabalho com 
adequação dos vencimentos à nova carga horária é medida INCONSTITUCIONAL. 

CUIDADO AQUI! A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança aqueles que NÃO 
possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 

 

No ponto, ficaram VENCIDOS integralmente os Ministros Alexandre de Moraes (relator), Roberto Barroso e 
Gilmar Mendes, que julgaram improcedente a ação, com a cassação da medida cautelar concedida. 

Segundo eles, em suma, NÃO seria razoável afastar a possibilidade de temporariamente o servidor público 
estável ter relativizada sua irredutibilidade de vencimentos, com diminuição proporcional às horas 
trabalhadas, com a finalidade de preservar seu cargo e a própria estabilidade. 

A temporariedade da medida destinada a auxiliar o ajuste fiscal e a recuperação das finanças públicas, a 
proporcionalidade da redução remuneratória com a consequente diminuição das horas trabalhadas e a 
finalidade maior de PRESERVAÇÃO do cargo, com a manutenção da estabilidade do servidor estariam em 
absoluta consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência, pois, ao preservar o interesse maior 
do servidor na manutenção de seu cargo, também se evitaria a cessação da prestação de eventuais serviços 
públicos. 

Resultado final. 

O Plenário, em conclusão, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada contra diversos dispositivos da Lei Complementar (LC) 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, e da Medida Provisória 1980-18/2000, que dispõe sobre as relações financeiras entre a 
União e o Banco Central do Brasil. 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

26. ADI E “REFORMA CONSTITUCIONAL DA PREVIDÊNCIA” 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a previsão de que incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social. 

ADI 3133/DF, ADI 3143/DF, ADI 3184/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 24.6.2020. (Info 
983) 

Situação FÁTICA. 

O STF, finalmente, finalizou o julgamento conjunto das ações diretas em que são impugnados diversos 
dispositivos inseridos no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 41/2003, denominada 
“Reforma Constitucional da Previdência”. 

Análise ESTRATÉGICA. 

A contribuição dos inativos incidirá nos proventos acima do teto do RGPS? 

R: Exatamente. 

O STF julgou improcedentes pedidos de declaração de inconstitucionalidade do art. 40, § 18, da CF e do art. 
9º da EC. 

CF, art. 40, § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual 
ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.  

A discriminação determinada pela norma, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam 
benefícios quando do advento da EC 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes. 

A contribuição devida pelos servidores da ativa é calculada com base na TOTALIDADE dos vencimentos 
percebidos, por outro, inativos e pensionistas tem o valor de sua contribuição fixado sobre base de cálculo 
inferior, pois dela seria extraído valor equivalente ao teto dos benefícios pagos no regime geral. 

ATIVOS INATIVOS 
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Contribuição calculada com base na 
TOTALIDADE dos vencimentos 
percebidos. 

Da base de cálculo é extraído o valor 
equivalente ao teto dos benefícios pagos 
no regime geral. 

BASE SUPERIOR BASE INFERIOR 

Desse modo, há proporcionalidade, visto que os inativos, por não poderem fruir do sistema da mesma forma 
que os ativos, NÃO são tributados com a mesma intensidade. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos 
formulados em três ações diretas de inconstitucionalidade no tocante: (i) ao art. 40, § 18, da Constituição 
Federal, na redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 41/2003 (1); e (ii) ao art. 9º da EC 41/2003, 
deduzido apenas na ADI 3184 (Informativos 640 e 641). 

27. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ELEIÇÃO DE ÓRGÃO DIRETIVO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O art. 102 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (LC 35/1979) não foi recepcionado pela 
Constituição Federal, de modo que não subsiste interpretação segundo a qual apenas os 
desembargadores mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos dos tribunais, devendo a 
matéria, em razão da autonomia consagrada nos arts. 96, I, a, e 99 da CF, ser remetida à disciplina 
regimental de cada tribunal. 

ADI 3976/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 25.6.2020 e MS 32451/DF, rel. Min. Edson 
Fachin, julgamento em 25.6.2020 (Info 983) 

Situação FÁTICA. 

Na ADI, pretendia-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 62, da Constituição do estado de São 
Paulo. Na ação mandamental, impugnava-se a decisão do CNJ que determinou que o TJSP se abstivesse de 
dar abertura ao procedimento eleitoral para os seus cargos diretivos com fundamento na Resolução 
606/2013, em razão de aparente contrariedade com o disposto no art. 102 da Loman 

A questão central é se se deve ou não franquear o acesso aos cargos de cúpula (via eleição) a todos os 
desembargadores e não necessariamente aos mais antigos. 

Os veinho entendem que apenas eles, os mais antigos e componentes do órgão especial, é que devem 
disputar as vagas. Mas há quem entenda que todos os desembargadores devem poder concorrer nas eleições 
internas. E aí, vence a senilidade ou a mais ampla disputa? 

Análise ESTRATÉGICA. 
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Restringe-se o pleito aos desembargadores mais antigos? 

R: NÃO. 

O STF decidiu que a eleição para os cargos de cúpula dos tribunais, após a edição da EC 45/2004, é regida 
pelos respectivos regimentos internos, NÃO mais subsistindo a remissão à Loman. 

 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, houve uma alteração substancial no regramento da 
matéria, homenageando a autonomia dos tribunais e, em última análise, uma visão mais consentânea do 
FEDERALISMO, ensejando uma postura do Poder Judiciário deferente à competência normativa dos entes 
federados. 

Não se ignora que a leitura combinada dos arts. 99 e 102 da Loman leva a concluir que os cargos de cúpula 
dos tribunais somente podem ser ocupados por desembargadores eleitos dentre os mais antigos, os quais, 
a seu turno, compõem o órgão especial. 

A disciplina inserida na CF, após a edição da EC 45/2004, todavia, inaugura uma nova lógica, que NÃO tem 
na antiguidade critério exclusivo. A composição do órgão especial passa a ser ditada não apenas pela 
antiguidade, mas também pela ELEIÇÃO dentre os pares do plenário das cortes. 

 

NÃO há, no texto da CF, distinção praticada entre os integrantes do órgão especial e os demais componentes 
da corte que justifique impedimento a que estes últimos concorram aos cargos de cúpula. 

Ao restringir o universo dos possíveis candidatos aos órgãos de cúpula do TJSP aos integrantes de seu órgão 
especial, a Constituição do estado de São Paulo desrespeitou a autonomia administrativa dos tribunais, 
consagrada nos arts. 96, I, a, e no art. 99 da CF. 

Resultado final. 

O Plenário, em julgamento conjunto, conheceu em parte de ação direta de inconstitucionalidade, e, na parte 
conhecida, julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 62 da 
Constituição do estado de São Paulo. 
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Declarou, ainda, a NÃO recepção, pela Constituição Federal, o art. 102 da Lei Orgânica da Magistratura – 
Loman (LC 35/1979), de modo que NÃO subsista interpretação segundo a qual apenas os desembargadores 
mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos dos tribunais, devendo a matéria, em razão da 
autonomia consagrada nos arts. 96, I, a, e 99 da CF, ser remetida à disciplina REGIMENTAL de cada tribunal. 

Na mesma assentada, a Corte concedeu a ordem em mandado de segurança, para cassar decisão proferida 
pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos de Pedido de Providências, e restabelecer a eficácia da 
Resolução 606/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

28. PRECATÓRIO: JUROS DE MORA E PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre 
os precatórios que nele sejam pagos. 

RE 594892 AgR-ED-EDv/RS, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1.7.2020. (Info 984) 

Situação FÁTICA. 

José apresentou precatório para pagamento em 15 de junho de 2019. O precatório só foi pago em meados 
do ano seguinte (2020). Ele então disse que ao valor deveriam ser acrescidos juros de mora. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Há juros incidentes na espécie? 

R: NÃO. 

O colegiado afirmou, mais uma vez, que NÃO incidem juros de mora no período compreendido entre a data 
da expedição do precatório e seu efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado 
constitucionalmente. Esclareceu, ademais, que a tese foi enunciada no Verbete 17 da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal. 

CF, Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos 
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
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§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária 
ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. 

Divergência. 

Vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber que negaram provimento aos embargos 
de divergência. 

O ministro Marco Aurélio pontuou que a Constituição é explícita ao revelar que, muito embora se tenha o 
prazo dilatado de 18 meses para a liquidação do débito, esse débito deve ser satisfeito tal como se contém, 
ou seja, atualizado, para não ser diminuído pelos efeitos da inflação, e também acrescido dos juros da mora. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, deu provimento a embargos de divergência para, reformando o acórdão embargado, 
dar provimento ao recurso extraordinário. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

29. INDEFERIMENTO DE INGRESSO DE “AMICUS CURIAE” E 
RECORRIBILIDADE 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ainda que se admita recurso de decisão que indeferiu o ingresso de amicus curiae, é inaplicável 
o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 aos processos do controle concentrado de 
constitucionalidade, de modo que pessoa física não tem representatividade adequada para 
intervir na qualidade de amigo da Corte em ação direta. 

ADI 3396 AgR/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.8.2020. (Info 685) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de agravo regimental interposto, por procurador da fazenda nacional, contra decisão que, em sede 
de ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu seu pedido de ingresso nos autos como amicus curiae. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Cabe recurso contra a INADMISSÃO de amicus curiae? 

R: Sim. 
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Você sabe, mas não custa lembrar, que amicus curiae é o amigo da Corte, aquele que entra no processo para 
contribuir com sua voz e representatividade. 

Como refere Peter Haberle, em sua CONSTITUIÇÃO ABERTA (sociedade aberta dos intérpretes), tem-se na 
espécie uma perspectiva pluralística e democrática (fruto de processo cultural) de que NÃO cabe apenas ao 
Estado (Corte Constitucional) a interpretação da Constituição, mas a toda a sociedade. 

Pois bem. o STF, por maioria, conheceu do recurso com fundamento em decisões da Corte que permitem a 
impugnação recursal por parte de terceiro, quando DENEGADA sua participação na qualidade de amicus 
curiae. 

INDEFERIMENTO ingresso como 
amicus curiae 

DEFERIMENTO ingresso como amicus 
curiae 

RECORRÍVEL IRRECORRÍVEL 

 

 

O ministro Celso de Mello advertiu que atualmente o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem 
compreendido ser IRRECORRÍVEL a decisão do relator que admite, ou não, o ingresso de amicus curiae em 
processos de controle concentrado (ADI 5.774 ED, ADI 5.591 ED-AgR, ADI 3.460 ED). 

De igual modo, que o colegiado tem considerado INAPLICÁVEL o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 
aos processos do controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.389 ED-AgR, ADI 3.931 ED). 

Resultado final. 

No MÉRITO, o Plenário se reportou à jurisprudência do STF no sentido de que a pessoa física NÃO tem 
representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da Corte em ação direta. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

30. ABIN: SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA E 
FORNECIMENTO DE DADOS E DE CONHECIMENTOS 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer 
dados e conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando 
comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados 
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atenderem interesses pessoais ou privados. Toda e qualquer decisão que solicitar os dados 
deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 

ADI 6529 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13.8.2020. (Info 986) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de ADI proposta por partido político questionando o Decreto presidencial 10.445/2020. Segundo os 
autores da ação, com o advento do decreto, busca-se extensão interpretativa a contaminar a forma de 
aplicação do § 1º do art. 2º e ao caput do art. 9º A, ambos da Lei 9.883/1999 (2), bem assim ao § 3º do art. 
1º da Estrutura Regimental da Abin, especialmente no que se refere ao Sistema Brasileiro de Inteligência e 
ao fornecimento de informações à ABIN. 

Em linhas bem gerais, a alegação é de que o Presidente da República está se utilizando da ABIN para obter 
acesso a informações de interesse pessoal, não público. 

Análise ESTRATÉGICA. 

O que fez o STF? 

R: Espancou a Presidência da República (mais uma vez) 

Segundo a Ministra Relatora (Cármen Lúcia), ao longo dos quase vinte e um anos de sua vigência e aplicação, 
decretos presidenciais sucederam-se, em cumprimento ao comando legal, sem maiores questionamentos 
sobre a interpretação da norma. 

Ao versar a respeito da inafastabilidade do interesse público como elemento legitimador do desempenho 
administrativo, avaliou ser IMPRESCINDÍVEL que os dados e os conhecimentos específicos a serem fornecidos 
estejam vinculados ao interesse público objetivamente comprovado e com motivação específica. 

 

A inteligência é atividade sensível e grave do Estado. Está posta na legislação como sendo necessária nos 
termos por ela delineados. “Arapongagem” não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. 
Comete crime o agente que adotar prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos específicos 
sobre quem quer que seja fora dos estritos limites da legalidade. 

O fornecimento de dados pelos órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência à Abin, nos termos 
e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, tem, conforme norma legal expressa, a finalidade 
de integrá-los e tornar eficiente “a defesa das instituições e dos interesses nacionais”. 
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Somente dados e conhecimentos específicos relacionados a estas finalidades são legalmente admitidas e 
compatibilizam-se com a CF. QUALQUER OUTRA INTERPRETAÇÃO É INVÁLIDA. 

Além disso, o fornecimento de elementos informativos, denominado compartilhamento de dados, tem como 
ÚNICO MOTIVO legalmente admissível a defesa das instituições e dos interesses nacionais, reitere-se, nos 
expressos moldes do sistema jurídico vigente. Compartilhamento de dados e conhecimentos específicos que 
vise ao interesse privado do órgão ou de agente público NÃO é juridicamente admitido, caracterizando-se 
desvio de finalidade e abuso de direito. 

De igual modo, é ato legítimo o fornecimento de informações entre órgãos públicos para a defesa das 
instituições e dos interesses nacionais. PROIBIDO é que se torne subterfúgio para atendimento ou benefício 
de interesses particulares ou pessoais, especialmente daqueles que têm acesso aos dados, desvirtuando-se 
competências constitucionalmente definidas e que não podem ser objeto de escolha pessoal, menos ainda 
de atendimento a finalidade particular. 

 

É atitude DITATORIAL, que contrasta com o Estado democrático de direito, o abuso da máquina estatal para 
atendimento a objetivos pessoais, mais ainda quando sejam criminosos como são aqueles que se voltam a 
obter dados sobre pessoas para a elas impor restrições inconstitucionais, agressões ilícitas, medos e 
exposição de imagem. 

O direito, em sua efetivação normal e legítima, é uso e, em sua realização anormal e ilegítima, é abuso. 

Os mecanismos legais de compartilhamento de dados e informações são postos para abrigar o interesse 
público, NÃO para sustentar interesses privados no espaço público. Qualquer ato de Estado que vise a 
atender interesse particular é inválido porque contraria o sistema constitucional. Comprovado o 
descumprimento dos princípios constitucionais, há de ser declarado ilegítimo pelo Poder Judiciário. 

 

É imprescindível que os atos administrativos, incluídos aqueles relativos às atividades de inteligência, sejam 
MOTIVADOS, para que haja a possibilidade de serem eventualmente contrastados. A legitimidade dos atos 
da Administração Pública não pode ser averiguada pelos cidadãos e pelo Poder Judiciário se não houver a 
comprovação de sua devida motivação. 
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Ademais, a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos está expressa no art. 50 da Lei 
9.784/1999, e deve ocorrer, entre outras hipóteses, sempre que os atos “neguem, limitem ou afetem direitos 
ou interesses”. 

A NATUREZA da atividade de inteligência, que eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de 
restrição de publicidade, NÃO afasta essa exigência, especialmente se considerado que esses atos podem 
importar acesso a dados e informações sensíveis dos cidadãos, e podem comprometer ou limitar direitos 
fundamentais à privacidade e à intimidade. 

 

No contexto de potencial limitação de direitos fundamentais, deve-se exigir que as solicitações pela Abin 
sejam acompanhadas de motivação demonstrativa da necessidade dos dados pretendidos e a adequação da 
solicitação às finalidades legais. 

Isso é indispensável para que, se provocado, o Poder Judiciário realize o CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE e de LEGALIDADE, examinando sua conformidade aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade e precipuamente garantindo os direitos fundamentais. 

Resultado final. 

O Plenário, por MAIORIA, deferiu, em parte, pedido de medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade a fim de conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao parágrafo único do 
art. 4º da Lei 9.883/1999 para estabelecer que: 

a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer dados e 
conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando comprovado o interesse 
público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados atenderem interesses pessoais ou 
privados; 

b) toda e qualquer decisão que solicitar os dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle 
de legalidade pelo Poder Judiciário; 

c) mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes a comunicações telefônicas ou dados 
sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo em razão daquela 
limitação. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

31. RELATÓRIO DE SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO SIGILOSA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É vedada a produção ou compartilhamento de informações (relatório de inteligência) sobre a 
vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos 
federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político 
antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, 
exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. 

ADPF 722 MC/DF, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19 e 20.8.2020, Info 987. 

Situação FÁTICA. 

A ADPF foi ajuizada contra ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP de promover investigação 
sigilosa sobre grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do 
“movimento antifascismo” e professores universitários. 

Segundo a inicial, houve a confecção de dossiê, que teria sido compartilhado com diversos órgãos, como 
Polícia Rodoviária Federal, Casa Civil da Presidência da República, Agência Brasileira de Inteligência, Força 
Nacional de Segurança e três centros de inteligência vinculados à Secretaria de Operações Integradas (Seopi), 
nas regiões Sul, Norte e Nordeste, o qual violaria os preceitos fundamentais da liberdade de expressão, 
reunião, associação, inviolabilidade de intimidade, vida privada e honra. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Essa matéria deve ser decidida pelo Judiciário? 

R: NADA escapa do Judicário. 

O STF afirmou que é inadmissível, no ordenamento jurídico vigente, que ato administrativo, norma legal ou 
mesmo emenda constitucional dificulte, impeça ou bloqueie o acesso à jurisdição sob qualquer pretexto. 
O Estado não está acima da lei e nem pode agir fora dela, menos ainda da Constituição. 

Não há Estado de direito sem acesso à Justiça. 

O serviço de inteligência do Estado é tema mais que sensível e não pode ser desempenhado fora de estritos 
limites constitucionais e legais, sob pena de comprometer a sociedade e a democracia em sua instância mais 
central, que é a de garantia dos direitos fundamentais. 
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Por isso, os órgãos de inteligência de qualquer nível hierárquico de qualquer dos Poderes do Estado 
submetem-se também ao crivo do Poder Judiciário, porque podem incorrer em desbordamentos legais. Até 
mesmo atos do Judiciário são examinados e decididos, em sua validade constitucional e legal, à luz do Direito. 

Assim, é incompatível com o disposto no art. 5º, XXXV, da CF, SUBTRAIR do Poder Judiciário dados e 
informações objetivas que comprometam a função-dever de julgar os casos submetidos a seu exame. 

 

Nem sequer a abertura de sindicância no MJSP, para a apuração de eventuais responsabilidades 
administrativas em relação aos fatos narrados nesta ADPF, e o comparecimento do ministro perante a 
Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, para prestar 
esclarecimentos, podem substituir a jurisdição constitucional a cargo do Supremo Tribunal Federal nem 
minimizam o dever de atendimento à determinação judicial, inicialmente não cumprida com o rigor 
legalmente determinado. 

E quanto ao mérito? 

São asseguradas, pela CF, as manifestações livres de expressão, de reunião e de associação, a inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada e da honra, conferindo-se a todos a garantia da liberdade para veicular ideias 
e opiniões e para se reunirem e também para se associarem (CF, art. 5º, IV, X, XVI e XVII) (2). 

A liberdade de expressão, assim como todos os direitos fundamentais, não tem caráter absoluto e nem 
constitui escudo para imunizar o autor de prática delituosa. 

Por cautela, deve-se determinar, judicialmente, a cessação ou o impedimento de qualquer comportamento 
de investigação secreta da vida de quem quer que seja, fora dos suportes constitucionais e legais 
garantidores do devido processo legal e do direito ao contraditório, pelos órgãos competentes. 

 

NÃO se demonstrou a legitimidade da atuação de órgão estatal de investigar e de compartilhar informações 
de participantes de movimento político antifascista a pretexto de se cuidar de atividade de inteligência, sem 
observância do devido processo legal e quanto a cidadãos que exercem o seu livre direito de se manifestar, 
sem incorrer em afronta ao sistema constitucional ou legal. 
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COMENTÁRIO: Não haveria aqui dois pesos e duas medidas? Afinal, o STF criou um Inquérito Policial Judicial 
Inquisitorial (ditatorial?) para perseguir pessoas por suas ideias... 

NÃO é aceitável a assertiva de que os dados colhidos em atividade de inteligência não seriam utilizados para 
persecução penal, mas para o “tratamento de conhecimento sobre elementos que, imediata ou 
potencialmente, possam impactar o processo decisório e ação governamental, bem como a defesa e a 
segurança da sociedade e do Estado”. 

Divergência. 

Vencido o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a cautelar. 

Esclareceu que, em um Estado democrático de direito, o centro político é o parlamento. Mesmo assim, 
insiste-se em deslocar matéria estritamente política para o STF, provocando incrível desgaste em termos de 
Poder Judiciário. 

Para o ministro, o relatório é, na verdade, um longo cadastro que envolve pessoas naturais e entidades com 
atuação privada e pública. Há, nesse documento, o acompanhamento de pessoas de diversos segmentos e 
ideologias. Portanto, são dados, mantidos em sigilo, necessários e indispensáveis à garantia da segurança 
pública. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, deferiu medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) de produção 
ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas 
de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de 
movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da 
legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. 

32. RHC: IMPARCIALIDADE DO JULGADOR E PRODUÇÃO DE 
PROVAS 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Há quebra da imparcialidade do juiz condutor da ação penal ao tomar diretamente o depoimento 
de colaboradores no momento da celebração de acordo de colaboração premiada, de modo a 
ativamente participar da própria produção da prova na fase investigativa, e determinar a juntada 
de documentos determinar ex officio a juntada aos autos de documentos utilizados para 
fundamentar a condenação, após a apresentação de alegações finais, o magistrado teria suprido. 

RHC 144615 AgR/PR, 2ª Turma, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 25.8.2020. (Info 988) 
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Situação FÁTICA. 

Trata-se de Recurso em HC em que o recorrente sustenta a quebra de imparcialidade do juiz condutor da 
ação penal, ao argumento de que: 

i) ao tomar diretamente o depoimento de colaboradores no momento da celebração de acordo de 
colaboração premiada, o magistrado teria participado da própria produção da prova na fase investigativa, 
exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de persecução. Por tais razões, 
estaria caracterizada hipótese de impedimento estabelecida no art. 252 do Código de Processo Penal, 
notadamente em seu inciso II; e 

ii) ao determinar ex officio a juntada aos autos de documentos utilizados para fundamentar a condenação, 
após a apresentação de alegações finais, o magistrado teria suprido a insuficiência probatória da acusação 
prevista no art. 156 do CPP. 

Este cenário, na visão da defesa, acarretaria a absolvição do acusado, ora recorrente. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Houve quebra da imparcialidade? 

R: Para a 2ª Turma do STF, SIM. 

Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelo min. Ricardo Lewandowski (tô de 
queixo caído, complemente surpreso oO – ironia ok?!) 

PERGUNTA: Como é mesmo esse negócio de imparcialidade? 

O Min. GM afirmou que o caso trata da proteção à imparcialidade jurisdicional e de sua EFETIVIDADE. Frisou 
ainda a importância da imparcialidade como base da jurisdição. 

Reportou-se à jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade de dispositivo legal em que 
autorizada a possibilidade de o julgador realizar a coleta de provas que poderiam servir, mais tarde, como 
fundamento da sua própria decisão (ADI 1.570). 

Mencionou entendimento do STF segundo o qual o princípio fundante do sistema ora analisado, a toda 
evidência, é o princípio acusatório, norma decorrente do due process of law e prevista de forma marcante 
no art. 129, I, da Constituição Federal, o qual EXIGE que o processo penal seja marcado pela CLARA DIVISÃO 
entre as funções de acusar, defender e julgar (ADI 4.414). Perfeito!!! Nada mais justo, não é?! 

Comentário adicional: Jesus Amado!! E eu que jurava que tinha um Inquérito em tramitação no STF com os 
Ministros investigando. Acredita?! Devo estar louco mesmo... até vou lá conferir esse julgamento e, se o caso, 
ver como o Min. GM, por coerência, votou na oportunidade. 

PERGUNTA: Modelo acusatório, ainda tem isso no Brasil, STF? 

R: DEPENDE... rsrsrs Brincadeirinha: tem SIM (para os outros juízos que não os Ministros do STF, claro). 
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O modelo ACUSATÓRIO (uhummm) determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e 
defender, e, assim, tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz. 

 

A CF consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro (oh yeah), o que IMPÕE a separação das 
funções de acusar e julgar a atores distintos na justiça criminal. Contudo, a mera separação formal NÃO é 
suficiente, devendo-se vedar a usurpação das funções acusatórias pelo juiz (uhullll) e, também, a sua UNIÃO 
ilegítima em detrimento da paridade de armas. 

PERGUNTA: E para dar efetividade à essa imparcialidade...? 

R: Temos os remédios processuais cabíveis... 

Sobre a proteção efetiva da imparcialidade do julgador, o CPP regula causas de IMPEDIMENTO e 
SUSPEIÇÃO. 

 

Conforme doutrina, a suspeição é causa de parcialidade do juiz, viciando o processo, caso haja sua atuação. 
Ela ofende, primordialmente, o princípio constitucional do juiz natural e imparcial. 

Pode dar-se a suspeição pelo vínculo estabelecido entre o juiz e quaisquer das PARTES (CPP, art. 254) ou 
entre o juiz e a QUESTÃO discutida no feito. 

Note-se que não se trata de vínculo entre o magistrado e o objeto do litígio — o que é causa de impedimento 
— mas de mero interesse entre o julgador e a matéria em debate. 

PERGUNTA: Como saber se houve quebra da imparcialidade? 

R: As circunstâncias particulares do caso devem demonstrar que o juiz se investiu na função persecutória 
ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório — há um conjunto muito particular de elementos 
nos autos que aponta para a violação à imparcialidade judicial. 

No caso em apreço, da leitura das atas de depoimentos, o Min. GM depreendeu ser evidente a atuação 
acusatória do julgador. Ao analisar a sequência de atos, verificou a proeminência do magistrado na realização 
de perguntas ao interrogado, as quais fogem completamente ao controle de legalidade e voluntariedade de 
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eventual acordo de colaboração premiada. Avaliou ter havido atuação DIRETA do julgador em reforço à 
acusação. 

Logo, não houve mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição 
do magistrado para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. 

Ainda que essa autuação não fosse suficiente para configurar a quebra de imparcialidade do magistrado, a 
sua atuação alinhada com a estratégia acusatória mostrou-se evidente em outro momento processual. 
Consta de maneira inconteste que o juiz determinou a juntada de ofício de vários documentos aos autos, 
invocando os artigos 234 e 502 do CPP, APÓS o oferecimento das alegações finais pelas partes. 

Ao final da instrução, o julgador ordenou a juntada de centenas de folhas, em quatro volumes de 
documentos, diretamente relacionados com os fatos criminosos imputados aos réus, sem qualquer pedido 
do órgão acusador. Depois, ao sentenciar, o magistrado utilizou expressamente tais elementos para 
fundamentar a condenação. Ou seja, o juiz produziu, sem pedido das partes, a prova para justificar a 
condenação que já era por ele almejada, aparentemente. 

Mesmo que se pudesse invocar, em TESE, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo 
julgador com base no art. 156 do CPP, na situação dos autos, sequer é possível falar verdadeiramente em 
produção probatória. Os documentos juntados NÃO poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo 
de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual. 

Por fim, o ministro ponderou ser EVIDENTE a quebra da imparcialidade do juízo, o que finda por macular os 
atos decisórios proferidos, porquanto ausente o elemento base de legitimidade da jurisdição em um Estado 
Democrático de Direito. 

PERGUNTA: Qual a consequência? 

R: A sentença já era! 

Imperiosa se faz a incidência do art. 157 do CPP, o qual preleciona o desentranhamento de provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. A ordenação ex officio do ato 
judicial impugnado, quando associada às características particulares do caso concreto, confirmam a grave 
violação do princípio acusatório. 

Divergência. 

Vencidos os ministros Edson Fachin (relator) e Cármen Lúcia, que negaram provimento ao agravo 
regimental. 

O ministro Edson Fachin afirmou que as decisões objeto do recurso estão em linha com o entendimento do 
STF. De igual modo, citou orientação do STF no sentido de que as causas de impedimento do julgador, 
listadas no art. 252 do CPP, são TAXATIVAS e jungidas a fatos DIRETAMENTE relacionados à ação penal em 
que arguida a imparcialidade (AImp 4). 
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A rigor, não se trata de alegação de exercício de função alheia à investidura jurisdicional, mas de eventual 
incorreção do exercício da atividade judicial, aspecto que, na espécie, NÃO se insere na espacialidade da 
configuração dos impedimentos taxativamente previstos na legislação processual penal. 

Interpretação diversa dos fatos: durante as audiências indicadas pela defesa, NÃO se detecta, objetivamente, 
exteriorização de juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito, emergentes na fase preliminar, 
que impeça o juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. 

Registrou que a oitiva dos colaboradores em juízo trata de tarefa ínsita à própria homologação do acordo, 
atualmente com expressa previsão na Lei 12.850/2013. Ademais, a participação da autoridade judicial na 
homologação do acordo de colaboração premiada NÃO possui identidade com a hipótese de impedimento 
prevista aos casos de atuação prévia no processo como membro do Ministério Público ou autoridade policial. 
Ao contrário, a atividade homologatória da avença mostra-se necessária a fim de verificar a sua regularidade, 
legalidade e voluntariedade. 

Quanto à juntada de ofício, o relator ponderou não acarretar mácula à imparcialidade judicial, não 
configurando, isoladamente, hipótese de afastamento do magistrado. Isso, mesmo que se questionem, em 
tese, os limites dos poderes instrutórios do magistrado. 

Em sua decisão, ora agravada, colheu inclusive manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 
que, no curso de processo penal, ADMITE-SE que o juiz, de modo subsidiário, possa — com respeito ao 
contraditório e à garantia de motivação das decisões judiciais — determinar a produção de provas que 
entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, seja por força do 
princípio da busca da verdade, seja pela adoção do sistema do livre convencimento motivado. 

Resultado final. 

Em conclusão de julgamento e ante o EMPATE na votação, a Segunda Turma deu parcial provimento a agravo 
regimental em recurso ordinário em habeas corpus, para declarar a nulidade da sentença condenatória 
proferida nos autos de processo penal, por violação à imparcialidade do julgador. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

33. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: 
SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle 
concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não 
participação. 

ADI 6362/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2.9.2020 – Info 989. 
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Situação FÁTICA. 

O STF precisou resolver questão de ordem suscitada pelo presidente (Min. Dias Tofolli), em ação direta de 
inconstitucionalidade, acerca da não aplicabilidade da regra processual, após o ministro Marco Aurélio arguir 
a impossibilidade de sua participação no julgamento, considerado o Código de Processo Civil (art. 144, III, 
VIII e § 3º). 

Análise ESTRATÉGICA. 

Tem impedimento? 

R: Hummmm. NÃO (para o STF, claro)! 

O colegiado ratificou o posicionamento firmado em questão de ordem quando da apreciação da ADI 2.238, 
para que seja aplicado em todas as hipóteses de controle concentrado, nas quais se discute a validade de 
normas ou de atos, como na ADPF, que dizem respeito ao controle em ABSTRATO na via concentrada. De 
igual modo, assegurou a possibilidade de ministro, por motivo de foro íntimo, não participar de julgamento. 

 

O STF observou que os institutos do impedimento e da suspeição se restringem ao plano dos processos 
SUBJETIVOS, em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos, NÃO se estendendo, 
nem se aplicando, ordinariamente, no processo de fiscalização concreta de constitucionalidade, que se 
define como típico processo de caráter OBJETIVO destinado a viabilizar o exame não de uma situação 
concreta, mas da constitucionalidade, ou não, in abstracto, de determinado ato normativo editado pelo 
Poder Público. 

Processo SUBJETIVO Processo OBJETIVO 
Discute situações individuais e 
interesses concretos. 

Viabiliza o exame de situação concreta, 
mas de constitucionalidade in abstracto 

APLICAM-SE as hipóteses de suspeição 
e impedimento 

A regra é NÃO se APLICAR as hipóteses de 
suspeição e impedimento 

Segundo assentaram os ministros, a forma de composição do Supremo Tribunal Federal está escrita na 
Constituição Federal. Levados em conta os dispositivos do CPC, que ampliaram casos de impedimento e 
suspeição, poder-se-ia chegar à situação da inexistência de quórum necessário para o pregão de processo 
do controle concentrado e objetivo, bem assim para a modulações de efeitos, por exemplo. 

Por oportuno, o ministro Marco Aurélio externou compreensão no sentido da impossibilidade de haver, pelo 
CPC, o afastamento de integrante do STF dos processos objetivos. 
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Resultado final. 

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto 
se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

34. PETROBRAS: CRIAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS E ALIENAÇÃO DE 
ATIVOS 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A específica autorização legislativa somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle 
acionário de sociedade de economia mista (empresa-mãe). Não há necessidade dessa prévia e 
específica anuência para a criação e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro 
de um elaborado plano de gestão de desinvestimento, voltado para garantir maiores 
investimentos e, consequentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe. 

Rcl 42576 MC/DF, Plenário, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 30.9 e 1º.10.2020.(Info 993) 

Análise ESTRATÉGICA. 

Precisa autorização para alienar empresas subsidiárias? 

R: Não! 

Diante da inexistência de expressa proibição ou limitação de alienação societária em relação à autorização 
legislativa genérica para a criação de subsidiárias corresponde à concessão, pelo Congresso Nacional ao 
Poder Executivo, de um importante instrumento de gestão empresarial, para garantir a eficiência e a eficácia 
da sociedade de economia mista no cumprimento de suas finalidades societárias. 

Na criação ou extinção de subsidiárias, o preceito maior de gestão empresarial que deve ser seguido é 
garantir a melhor atuação, eficiência e eficácia da empresa-mãe. 

No julgamento da ADI 5.624, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Congresso Nacional, nos exatos 
termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal, ao criar a Petrobras, concedeu a necessária 
autorização legislativa genérica ao Poder Executivo para organizá-la empresarialmente, a fim de que 
cumprisse as atividades previstas em seu objeto social da melhor forma possível. 

 A autorização legislativa não criou ou autorizou especificamente a criação de subsidiária, nem obrigou 
qualquer criação, mas PERMITIU que o Executivo, em atos de gestão empresarial, analisasse essa 
possibilidade, que, se concretizada, deveria vincular-se a uma única exigência congressual: respeitar a 
finalidade de cumprir as atividades de seu objeto social. 
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Não caracterizado, portanto, desvio de FINALIDADE ou fraude na criação de subsidiária, no sentido de 
“FATIAR” a empresa-mãe, permitindo uma “oculta e parcial privatização” sem autorização legislativa, com 
somente a venda de seus ativos. Pelo contrário, estão presentes os pressupostos do art. 64 da Lei 
9.478/1997, pois, no legítimo e lícito exercício de sua discricionariedade de gestão administrativa, a 
Petrobras pretende realizar um plano de desinvestimento, buscando otimizar sua atuação e, 
consequentemente, garantir maior rentabilidade, eficiência e eficácia à empresa. 

No caso, trata-se de pedido de tutela provisória incidental, em que apontado o descumprimento do que 
decidido pelo Plenário no referendo da medida liminar na aludida ADI 5.624, no sentido de que: 

• a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige 
autorização legislativa e licitação pública; 

• a transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e 
poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a 
competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da Administração 
Pública constantes do art. 37 da CF. 

Resultado final. 

Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, indeferiu a medida cautelar na reclamação, nos termos do 
voto do ministro Alexandre de Moraes. Vencidos os Ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski e Marco Aurélio. 

35. PRINCÍPIO DA ISONOMIA: PENSÃO POR MORTE E TRATAMENTO 
DIFERENCIADO ENTRE HOMEM E MULHER 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres 
(Constituição Federal, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de 
outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges 
ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). 

RE 659424/RS, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento virtual em 9.10.2020. (Info 994) 
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Situação FÁTICA. 

Lei Complementar exigia a comprovação de invalidez e de dependência econômica do cônjuge VARÃO para 
o recebimento de pensão por morte. Alegava fator de discriminação entre homens e mulheres, reclamando-
se que com relação à varoa, havia presunção de dependência econômica. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Há inconstitucionalidade aqui? 

R: Sim. 

Contraria o postulado constitucional da isonomia exigir, para concessão da pensão por morte ao cônjuge 
varão supérstite, a comprovação de invalidez e de dependência econômica não exigidos à mulher ou 
companheira. 

 

Estudos recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam a importância das mulheres 
como “chefes de família”, o que torna completamente ultrapassada a presunção de dependência econômica 
da mulher em relação a seu cônjuge ou companheiro a justificar a mencionada discriminação. 

E não há que falar em ofensa ao princípio da fonte de custeio, eis que o argumento relativo à necessária 
indicação de contrapartida — como condição para fazer cumprir o princípio constitucional da IGUALDADE 
— não se justifica, por tratar-se de benefício já instituído, sem que a ele corresponda aumento do valor pago. 

As contribuições previdenciárias continuam a ser adimplidas pelos respectivos segurados, 
independentemente do gênero a que pertencem, alimentadas por alíquotas estáveis e com idêntico índice 
percentual, sem que se registre aumento no valor ou no quantum do respectivo benefício de ordem 
previdenciária. 

O art. 201, V, da CF é preceito AUTOAPLICÁVEL, revestido de aplicabilidade direta, imediata e integral, 
qualificando-se como estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar prescindível 
qualquer mediação legislativa concretizadora. 

Resultado final. 

O Plenário, ao apreciar o Tema 457 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

36. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PRISÃO EM FLAGRANTE E LEI 
13.964/2019 

HABEAS CORPUS 

No contexto da audiência de custódia, é legítima a conversão da prisão em flagrante em prisão 
preventiva somente se e quando houver pedido expresso e inequívoco por parte do Ministério 
Público, da autoridade policial ou, se for o caso, do querelante ou do assistente do Parquet. 

HC 188888/MG, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.10.2020 (Info 994) 

Situação FÁTICA. 

Geremias, magistrado de primeira instância, afirmou não vislumbrar como realizar audiência de custódia dos 
pacientes, haja vista a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Além disso, registrou que a 
audiência seria realizada em momento oportuno e converteu de ofício as prisões em flagrante em 
preventivas. Pode isso??? 

Análise ESTRATÉGICA. 

Audiência de Custódia? 

R: Isso mesmo. 

Toda pessoa que sofra prisão em flagrante — qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato 
criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo — deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, 
à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvido o custodiado “sobre as circunstâncias 
em que se realizou sua prisão” e examinados os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão 
em flagrante, possa: (i) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante, (ii) conceder liberdade 
provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se 
incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CP), ou, 
ainda, (iii) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 

A audiência de custódia (ou de apresentação) constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, 
assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu, já 
incorporadas ao direito positivo interno (Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos). Traduz prerrogativa NÃO suprimível assegurada a qualquer pessoa. Sua 
imprescindibilidade tem o beneplácito do magistério jurisprudencial (ADPF 347 MC) e do ordenamento 
positivo doméstico (Lei 13.964/2019 e Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça). 
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A AUSÊNCIA da realização da audiência de custódia qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da 
própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade. Ressalvada 
motivação idônea, o magistrado que deixar de promovê-la se sujeita à tríplice responsabilidade (CPP, art. 
310, § 3º). 

Pode prender de ofício na Custódia? 

R: Para a 2ª Turma, não... 

A reforma introduzida pela Lei 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de 
índole cautelar. Ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311 do 
CPP, a lei vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento. 

 

Foi suprimida a possibilidade de o magistrado ordenar, sponte sua, a imposição de prisão preventiva. Assim, 
NÃO é possível a decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de 
investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia. Tornou-se inviável a conversão de ofício, 
mesmo na hipótese a que se refere o art. 310, II, do CPP. 

Independentemente da gravidade em abstrato do crime, NÃO se presume a configuração dos pressupostos 
e dos fundamentos referidos no art. 312 do CPP, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados 
em cada situação ocorrente. Mostra-se inconcebível que se infira do auto de prisão em flagrante, ato de 
natureza meramente descritiva, a existência de representação tácita ou implícita da autoridade policial a fim 
de convertê-la em prisão preventiva. 

Em matéria processual penal, inexiste, em nosso ordenamento jurídico, o poder geral de cautela dos juízes, 
notadamente em tema de privação e/ou restrição da liberdade das pessoas. Consequentemente, é vedada 
a adoção de provimento cautelares inominados ou atípicos — em detrimento de investigado, acusado ou 
réu —, em face dos postulados constitucionais de tipicidade processual e da legalidade estrita. 

Caldas judiciárias? 

Não foi essa a questão submetida a julgamento. A turma aproveitou o embalo e plantou esse novo 
precedente... 

Resultado final. 

A Segunda Turma não conheceu da impetração, mas concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para 
invalidar, por ilegal, a conversão ex officio das prisões em flagrante dos ora pacientes em prisões preventivas, 
confirmando, em consequência, o provimento cautelar anteriormente deferido. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

37. PROCURADORES ESTADUAIS: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, 
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO E TETO 
CONSTITUCIONAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a percepção de honorários de sucumbência por procuradores de estados-
membros, observado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total às 
demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente. 

ADI 6135/GO, ADI 6160/AP, ADI 6161/AC, ADI 6169/MS, ADI 6177/PR, ADI 6182/RO, Plenário, 
rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020.  (Info 995) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de seis ações diretas de inconstitucionalidade apreciadas em conjunto, nas quais houve a 
impugnação de atos normativos estaduais, expressões e preceitos de leis dos estados-membros que 
dispunham, em suma, sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a procuradores dos 
respectivos entes públicos. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Ganha ou não ganha? 

R: Dim-dim no bolso! $$$ 

Aplicam-se ao problema jurídico-constitucional os precedentes formados pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade acerca da validade de textos legais que instituíram a 
percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos, cujos conteúdos normativos são 
semelhantes (ADI 6.053, ADI 6.165, ADI 6.178).] 

 

A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da 
verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei, desde que submetido ao teto remuneratório. 
Restaram definidas CINCO razões de decidir: 
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• Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória, por serviços 
prestados com eficiência no desempenho da função pública; 

 

• Os titulares dos honorários sucumbenciais são os profissionais da advocacia, seja pública ou 
privada; 

 

• O art. 135 da CF, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante 
subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à advocacia pública; 

 

• A CF não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários 
por advogados públicos, à exceção da magistratura e do Ministério Público; e 
 

• A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a 
observância do teto remuneratório estabelecido constitucionalmente no art. 37, XI. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência e julgou 
parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações para, conferindo às disposições questionadas 
interpretação conforme à CF, estabelecer a observância do teto constitucional. O ministro Roberto Barroso 
acompanhou as decisões da ministra Rosa Weber (relatora) com ressalvas. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

38. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO NONAGESIMAL E REVOGAÇÃO 
AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA 

SUSPENSÃO DE LIMINAR 

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica 
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar 
a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 

SL 1395 MC Ref/SP, Plenário, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020 (Info 995) 

Situação FÁTICA. 

André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap, foi solto por HC concedido pelo Ministro Marco 
Aurélio. O Ministro Luiz Fux, entendeu que tal decisão desprestigiou os precedentes do tribunal e, em sede 
de plantão judiciário, após reconhecer a existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança pública, 
concedeu a suspensão de medida liminar proferida nos autos do HC 191.836/SP e determinou a imediata 
prisão do paciente. 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Prende ou solta? 

R: No caso, prende! 

Segundo entendeu o plenário, a periculosidade do agente para a segurança pública resta evidente, ante a 
gravidade concreta do crime (tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína, mediante organização 
criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais) e a própria condição de liderança de organização 
criminosa de tráfico de drogas atribuída ao paciente, reconhecida nas condenações antecedentes que 
somam 25 anos. 

 

Mas e como fica a nova redação do artigo 316 do CPP? 

O disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP insere-se em um sistema a ser interpretado harmonicamente, 
sob pena de se produzirem incongruências deletérias à processualística e à efetividade da ordem penal. A 
exegese que se impõe é a que, à luz do caput do artigo, extrai-se a regra de que, para a revogação da prisão 
preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na insubsistência dos motivos que determinaram sua 
decretação, e não no mero decurso de prazos processuais. 

 

O Supremo Tribunal Federal rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao 
constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: 

a) o critério de RAZOABILIDADE concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada 
caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, 
provas periciais a serem produzidas, etc.; e 

b) o dever de MOTIVAÇÃO das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), que devem sempre se reportar às 
circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos 
das leis. 

O disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. 



 

 

 

 

 

84 
97 

Ao estabelecer que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade 
de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal”, o dispositivo NÃO determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de 
fundamentá-la periodicamente. 

Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a 
renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua 
manutenção. Logo, NÃO se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. 

Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias NÃO produz o efeito automático da 
soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada 
do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer 
do tempo. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, referendou a decisão em suspensão de liminar, com a consequente confirmação da 
suspensão da decisão proferida nos autos do HC 191.836/SP até o julgamento do writ pelo órgão colegiado 
competente, determinando-se a imediata prisão do paciente, nos termos do voto do ministro Luiz Fux 
(presidente e relator), vencido o ministro Marco Aurélio, que inadmitia a possibilidade de presidente cassar 
individualmente decisão de um integrante do STF. O ministro Ricardo Lewandowski, preliminarmente, não 
conhecia da suspensão e, vencido, ratificou a liminar. 

39. ESTELIONATO: REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA E 
RETROATIVIDADE 

HABEAS CORPUS 

Não retroage a norma prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, incluída pela Lei 13.964/2019 
(“Pacote Anticrime”), que passou a exigir a representação da vítima como condição de 
procedibilidade para a instauração de ação penal, nas hipóteses em que o Ministério Público tiver 
oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do novo diploma legal. 

HC 187341/SP, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.10.2020 (Info 995) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se, no caso, de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de indeferimento liminar de 
outro writ no Superior Tribunal de Justiça. Em face da singularidade da matéria, da sua relevância, da 
multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e da necessidade de sua definição, a Primeira Turma 
superou a Súmula 691 para conhecer da impetração — “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer 
de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, 
indefere a liminar”. Entretanto, ante a inexistência de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia, 
indeferiu a ordem. 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Procedimento ou Prosseguibilidade? 

R: Procedibilidade! 

A norma processual anteriormente vigente definia a ação penal para o delito de estelionato, em regra, como 
pública incondicionada. Desse modo, nos casos em que já oferecida a denúncia, tem-se a concretização de 
ato jurídico perfeito, o que obstaculiza a interrupção da ação penal. 

Por outro lado, por tratar-se de “condição de PROCEDIBILIDADE da ação penal”, a aplicação da regra prevista 
no § 5º do art. 171 do CP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, será obrigatória em todas as hipóteses 
em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Parquet, independentemente do momento da prática 
da infração penal, nos termos do art. 2º, do Código de Processo Penal. 

40. MEDIDA PROVISÓRIA E CONTROLE JUDICIAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder 
Judiciário no controle dos requisitos de edição de medida provisória pelo chefe do Poder 
Executivo. 

ADI 5599/DF, Plenário, rel. min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020.(Info 
996) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, em face da Medida 
Provisória 746/2016, alegando que não estão preenchidos os requisitos constitucionais para a edição de MP. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode o STF analisar a relevância e urgência de MPs? 

R: Apenas EXCEPCIONALMENTE. 
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Apesar de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ter se consolidado no sentido da possibilidade de 
controle judicial dos pressupostos de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias, “o 
escrutínio a ser feito pelo Judiciário neste particular é de domínio ESTRITO, justificando-se a invalidação da 
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência CABAL desses requisitos” (RE 592.377).] 

A forma de se realizar esse controle deve depender da motivação apresentada pelo chefe do Poder 
Executivo. “A motivação, embora não seja requisito constitucional expresso, facilita o controle da 
legitimidade e dos requisitos constitucionais autorizadores, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário”. 
Existindo motivação, ainda que a parte não concorde com os motivos explicitados pelo Presidente da 
República para justificar a urgência da medida provisória, não se pode dizer que eles não foram apresentados 
e defendidos pelo órgão competente. 

NÃO é o caso de se proceder a juízo de mérito quanto aos argumentos utilizados para justificar a urgência 
na edição da medida provisória, mas tão somente verificar a legitimidade de tais argumentos, para assim 
realizar ou não a intervenção judicial almejada pela parte. 

Resultado final. 

O Plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de 
inconstitucionalidade. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

41. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E SANÇÃO DE POLÍCIA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito 
privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público 
que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não 
concorrencial. 

RE 633782/MG, Plenário, rel. min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020(Info 996) 

Situação FÁTICA. 

Cuida-se de recurso extraordinário contra acórdão do STJ o qual prestigiou a tese de que somente os atos 
relativos ao consentimento e à fiscalização seriam delegáveis a entidades (estatais) de com natureza jurídica 
de direito privado. 

Diante disso, o Tribunal, por maioria, ao apreciar o Tema 532 da repercussão geral, conheceu e deu 
provimento a recurso extraordinário para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da 
atividade de policiamento de trânsito à empresa, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno. 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Pode haver delegação de POLICIAMENTO de trânsito a estatal de direito PRIVADO? 

R: SIM. 

 

O fato de a pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta destinatária da delegação da 
atividade de polícia administrativa ser constituída sob a roupagem do regime privado NÃO a impede de 
exercer a função pública de polícia administrativa. 

O regime jurídico híbrido das estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio é plenamente 
compatível com a delegação, nos mesmos termos em que se admite a constitucionalidade do exercício 
delegado de atividade de polícia por entidades de regime jurídico de direito público. Isso porque a incidência 
de normas de direito público em relação àquelas entidades da Administração indireta tem o condão de as 
aproximar do regime de direito público, do regime fazendário e acabar por desempenhar atividade própria 
do Estado. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, ao desdobrar o ciclo de polícia, entende que somente os atos relativos ao 
consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do 
poder de coerção do Poder Público. Segundo a teoria do CICLO DE POLÍCIA, o atributo da coercibilidade é 
identificado na fase de sanção de polícia e caracteriza-se pela aptidão que o ato de polícia possui de criar 
unilateralmente uma obrigação a ser adimplida pelo seu destinatário. 

Apesar da substancialidade da tese, verifica-se que, em relação às estatais prestadoras de serviço público 
de atuação própria do Estado e em regime de MONOPÓLIO, não há razão para o afastamento do atributo 
da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a 
qual aquelas entidades foram criadas. 

A Constituição da República, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista 
que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado, autoriza, 
consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado, sob pena 
de restar inviabilizada a atuação dessas entidades na prestação de serviços públicos. 
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Por outro lado, cumpre ressaltar a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é ABSOLUTAMENTE 
INDELEGÁVEL: a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. A competência legislativa é restrita aos entes 
públicos previstos na Constituição da República, sendo vedada sua delegação, fora das hipóteses 
expressamente autorizadas no tecido constitucional, a pessoas jurídicas de direito privado. 

Em suma, os atos de consentimento, de fiscalização e de aplicação de sanções podem ser delegados a 
estatais que possam ter um regime jurídico próximo daquele aplicável à Fazenda Pública. 

Resultado final. 

O Tribunal, por maioria, ao apreciar o Tema 532 da repercussão geral, conheceu e deu provimento a recurso 
extraordinário para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento 
de trânsito à empresa, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

42. CUIDADO A MENOR E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

HABEAS CORPUS 

Tem direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar — desde que observados 
os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal e não praticados crimes mediante violência 
ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes — os pais, caso sejam os únicos 
responsáveis pelos cuidados de menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência, bem como 
outras pessoas presas, que não sejam a mãe ou o pai, se forem imprescindíveis aos cuidados 
especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. 

HC 165704/DF, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.10.2020. (Info 996) 

Análise ESTRATÉGICA. 

A prisão preventiva, no caso de réu do sexo masculino responsável por criança, deve ser substituída por 
domiciliar? 

R: Salvo se o juiz demonstrar cabalmente a necessidade do contrário, SIM! 

Em observância à proteção integral e à prioridade absoluta conferidas pela Constituição Federal às crianças 
e às pessoas com deficiência, é cabível a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos casos 
dos incisos III e VI do art. 318 do CPP, quando o contexto familiar do investigado ou réu demonstrar a sua 
importância para a criação, o suporte, o cuidado e o desenvolvimento de criança ou pessoa com deficiência, 
bem como em decorrência das atuais circunstâncias de grave crise na saúde pública nacional que geram 
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riscos mais elevados às pessoas inseridas no sistema penitenciário, em especial em razão da proliferação do 
Coronavírus (Covid-19) no Brasil. 

Eventual recusa à substituição deve ser amplamente fundamentada pelo magistrado e só deve ocorrer em 
casos graves, tais como a prática pelo acusado de crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou a prática 
de delitos contra sua própria prole. 

Ressalte-se que o art. 318, VI, do CPP, prevê expressamente que, nos casos de presos do SEXO MASCULINO, 
o juiz deverá substituir a prisão preventiva pela domiciliar caso ele seja o único responsável pelos cuidados 
do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Em se tratando de outras pessoas presas que não sejam 
a mãe ou o pai, o inciso III estabelece que deverá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar se o 
preso for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência. 

Resultado final. 

A Segunda Turma concedeu a ordem de HABEAS CORPUS COLETIVO. 

43. RESPONSABILIDADE DO ESTADO: DIREITO À INDENIZAÇÃO E 
PRISÃO POR MOTIVO POLÍTICO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a Lei 5.751/1998 do estado do Espírito Santo, de iniciativa parlamentar, que 
versa sobre a responsabilidade do ente público por danos físicos e psicológicos causados a 
pessoas detidas por motivos políticos. 

ADI 3738/ES, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020. (Info 997) 

Situação FÁTICA. 

A Lei 5.751/1998 do estado do Espírito Santo dispõe sobre o pagamento de indenização a pessoas presas ou 
detidas por motivos políticos, ou que tenham sofrido maus tratos, que acarretaram danos físicos ou 
psicológicos, quando se encontravam sob a guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou 
agentes públicos estaduais. A norma estabelece, ainda, o pagamento de pensão especial a pessoas que 
tenham perdido a sua capacidade laborativa nas mesmas circunstâncias. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode norma estadual tratar do ponto? 

R: Yeap! 

O STF entendeu que a norma impugnada está em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal, que prevê a responsabilidade do Estado por danos decorrentes da prestação de 
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serviços públicos. Além disso, por não se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo (CF, 
arts. 61, § 1º, e 165), não caracterizada a ocorrência de vício formal. 

Resultado final. 

O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta. 

44. COMPRA DE VOTOS DE PARLAMENTARES E 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE EC 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte 
reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do 
devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a 
probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. 

ADI 4887/DF, ADI 4888/DF, ADI 4889/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado 
em 10.11.2020. (Info 998) 

Situação FÁTICA. 

Imagine que um certo partido político está acusando de ter havido “compra de votos” no Congresso Nacional 
para fins de aprovação de uma certa lei. Agora o partido alega que esse vício enseja a inconstitucionalidade 
formal da lei. É isso mesmo? 

Análise ESTRATÉGICA. 

Possível declarar tal inconstitucionalidade? 

R: Em tese, SIM! 

O devido processo constituinte reformador NÃO tem apenas aquelas restrições expressas no art. 60 da 
Constituição Federal, submetendo-se também aos PRINCÍPIOS que legitimam a atuação das casas 
congressuais brasileiras. 

Inclui-se, no devido processo legislativo, a observância dos princípios da moralidade e da probidade, 
voltados a “impedir que os dispositivos constitucionais sejam objeto de alteração através do exercício de um 
poder constituinte derivado distanciado das fontes de legitimidade situadas nos fóruns de uma esfera pública 
que não se reduz ao Estado”. 

Nesse sentido, o vício de CORRUPÇÃO da vontade do parlamentar e de seu compromisso com o interesse 
público subverte o regime democrático e deliberativo adotado pela CF e ofende o devido processo legislativo 
por contrariar o princípio da representação democrática que deve, obrigatoriamente, nortear a produção de 
normas jurídicas. 
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Demonstrada a interferência ilícita na fase de votação pela prevalência de interesses individuais do 
parlamentar, admite-se o reconhecimento de INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL de emenda constitucional 
ou norma infraconstitucional. 

Entretanto, de acordo com o princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos legislativos, há 
de se comprovar que a norma tida por inconstitucional não teria sido aprovada, se não houvesse o grave 
vício a corromper o regime democrático pela “compra de votos”. 

Sem a demonstração inequívoca de que sem os votos viciados pela ilicitude o resultado do processo 
constituinte reformador ou legislativo teria sido outro, com a não aprovação da proposta de emenda 
constitucional ou com a rejeição do projeto de lei, não se há declarar a inconstitucionalidade de emenda 
constitucional ou de lei promulgada. 

Resultado final. 

Não há inconstitucionalidade formal por vício de decoro parlamentar a ser declarada, por não estar 
evidenciado que as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 foram aprovadas apenas em razão do ilícito 
“esquema de compra de votos” de alguns parlamentares no curso do processo de reforma constitucional. 

45. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E RESTRIÇÃO À DIFUSÃO DE 
PRODUTO AUDIOVISUAL EM PLATAFORMA DE “STREAMING” 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Retirar de circulação produto audiovisual disponibilizado em plataforma de “streaming” apenas 
porque seu conteúdo desagrada parcela da população, ainda que majoritária, não encontra 
fundamento em uma sociedade democrática e pluralista como a brasileira. 

Rcl 38782/RJ, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 3.11.2020. (Info 998) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de reclamação constitucional contra julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao 
restringirem a difusão de conteúdo audiovisual em que formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes 
ao Cristianismo, teriam ofendido o decidido por esta Corte na ADPF 130 e na ADI 2.404. 
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Análise ESTRATÉGICA. 

Deixa as sátiras rolarem? 

R: Segueeee o jogo! 

Por se tratar de conteúdo veiculado em plataforma de transmissão particular, na qual o acesso é voluntário 
e controlado pelo próprio usuário, é possível optar-se por não assistir ao conteúdo disponibilizado, bem 
como é viável decidir-se pelo cancelamento da assinatura contratada. 

Além disso, é de se destacar a importância da liberdade de circulação de ideias e o fato de que deve ser 
assegurada à sociedade brasileira, na medida do possível, o livre debate sobre todas as temáticas, 
permitindo-se que cada indivíduo forme suas próprias convicções, a partir de informações que escolha obter. 

Há diversas formas de indicar descontentamento com determinada opinião e de manifestar-se contra ideais 
com os quais não se concorda — o que, em verdade, nada mais é do que a dinâmica do chamado “mercado 
livre de ideias”. 

 

A CENSURA, com a definição de qual conteúdo pode ou não ser divulgado, deve-se dar em situações 
excepcionais, para que seja evitada, inclusive, a ocorrência de verdadeira imposição de determinada visão 
de mundo. 

Nesse contexto, atos estatais de quaisquer de suas esferas de Poder praticados sob o manto da moral e dos 
bons costumes ou do politicamente correto apenas servem para inflamar o sentimento de dissenso, de ódio 
ou de preconceito, afastando-se da aproximação e da convivência harmônica. 

Resultado final. 

A Turma julgou procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

46. DELAÇÃO PREMIADA E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

HABEAS CORPUS 
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A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de 
determinação, de modificação ou de concentração da competência. 

HC 181978 AgR/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10.11.2020 (Info 
999) 

Situação FÁTICA. 

Trata-se de agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão de indeferimento de idêntica 
medida no Superior Tribunal de Justiça que manteve a competência da justiça federal para julgar e processar 
o paciente, promotor de justiça aposentado. 

A defesa alegava que o único vínculo fático-objetivo que sustentaria a tese da conexão instrumental seria a 
citação do paciente em uma delação, no sentido de que ele integraria a suposta organização criminosa 
investigada na ação que tramita perante a justiça federal. 

Relator é o Min. Gilmar Mendes... Uma chance de acertar o que rolou no julgamento... 

Análise ESTRATÉGICA. 

E aí, o que rolou? 

R: Tudo ilegal, tudo errado, tudo liberado... 

Segundo entendeu a Turma, conforme decidido nos autos do INQ 4.130, os fatos relatados em colaboração 
premiada não geram prevenção. 

 

Enquanto meio de obtenção de prova, os fatos relatados em colaboração premiada, quando NÃO conexos 
com o objeto do processo que deu origem ao acordo, devem receber o tratamento conferido ao encontro 
fortuito de provas. 

Destaca-se que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação 
das competências entre justiça estadual e justiça federal. Assim, para haver conexão ou continência, é 
necessário haver uma conexão fático-objetiva entre os fatos imputados nas ações penais. 



 

 

 

 

 

94 
97 

 

A conexão e a continência são “verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento 
a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para 
julgamento simultâneo”. 

Com a finalidade de viabilizar a instrução probatória e impedir a prolação de decisões contraditórias, a 
alteração da competência deve-se limitar às restritas situações em que houver o concurso de agentes em 
crime específico, simultâneo ou recíproco, nos casos de crimes cometidos com a finalidade de ocultar 
infração anterior, quando houver um liame probatório indispensável, ou nas hipóteses de duas pessoas 
serem acusadas do mesmo crime (arts. 76 e 77 do Código Penal). 

Resultado final. 

A Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão concessiva 
da ordem, decretou a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por estar fundada em suposições e 
ilações, e determinou a remessa dos autos à justiça comum estadual de primeiro grau. 

47. ESCUSA DE CONSCIÊNCIA POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA 
E FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE 
CERTAME PÚBLICO OU PARA O EXERCÍCIO DE DEVERES FUNCIONAIS 
INERENTES AO CARGO PÚBLICO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É possível a fixação de obrigações alternativas a candidatos em concursos públicos e a servidores 
em estágio probatório, que se escusem de cumprir as obrigações legais originalmente fixadas por 
motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da 
igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração 
Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. 

RE 611874/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.11, 
25.11 e 26.11.2020 e ARE 1099099/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.11, 25.11 e 
26.11.2020.(Info 1000) 

Situação FÁTICA. 
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trata-se de dois temas de repercussão geral, apregoados em conjunto e que se referem às relações entre 
Estado e religião. 

No RE 611.874 (Tema 386 da repercussão geral), discute-se a possibilidade de realização de etapas de 
concurso em datas e locais diferentes dos previstos em edital por motivo de crença religiosa do candidato. 

Já no ARE 1.099.099 (Tema 1.021 da repercussão geral), discute-se o dever, ou não, de o administrador 
público disponibilizar obrigação alternativa para servidora, em estágio probatório, cumprir deveres 
funcionais, a que está impossibilitada em virtude de sua crença religiosa. 

Análise ESTRATÉGICA. 

Fixa obrigação alternativa? 

R: Sempre que RAZOÁVEL, sim! 

A fixação de obrigações alternativas para a realização de certame público ou para aprovação em estágio 
probatório, em razão de convicções religiosas, não significa privilégio, mas sim permissão ao exercício da 
liberdade de crença sem indevida interferência estatal nos cultos e nos ritos [CF, art. 5º, VI (2)].  

O fato de o Estado ser laico (CF, art. 19, I) não lhe impõe uma conduta negativa diante da proteção religiosa. 
A separação entre o Estado brasileiro e a religião NÃO É ABSOLUTA. O Estado deve proteger a diversidade 
em sua mais ampla dimensão, dentre as quais se inclua a liberdade religiosa e o direito de culto. 

 

A LIBERDADE RELIGIOSA tem conteúdo negativo, mas não exime o Estado de garantir, inclusive 
por meio da legislação penal, o livre exercício dos direitos subjetivos e liberdade religiosa + há 
um dever de proteção, uma dimensão positiva, que implica a atuação positiva estatal no sentido 
de promover a eficácia da liberdade de religião. 

Nesse sentido, o papel da autoridade estatal NÃO é o de remover a tensão por meio da exclusão ou limitação 
do pluralismo, mas sim assegurar que os grupos se tolerem mutuamente, principalmente quando em jogo 
interesses individuais ou coletivos de um grupo minoritário. 

A separação entre religião e Estado, portanto, não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma 
religião à sua esfera privada. 

O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. 
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O princípio da laicidade, em verdade, veda que o Estado assuma como válida apenas uma crença religiosa. 
Nessa medida, ninguém deve ser privado de seus direitos em razão de sua crença ou descrença religiosa, 
salvo se a invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa (CF, art. 5º, VIII). 

Resultado final. 

 

Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público 
em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por 
motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade 
entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá 
decidir de maneira fundamentada (Tema 386). 

Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o 
estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais 
inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de 
crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do 
exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir 
de maneira fundamentada (Tema 1.021). 

48. CRITÉRIO DE DESEMPATE EM CONCURSO PÚBLICO QUE 
BENEFICIA AQUELE QUE JÁ É SERVIDOR DA UNIDADE FEDERATIVA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É incompatível com a Constituição Federal estabelecer preferência, na ordem de classificação de 
concursos públicos, em favor de candidato já pertencente ao serviço público. 

ADI 5358/PA, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 27.11.2020. (Info 1000) 

Análise ESTRATÉGICA. 

Pode um Estado estabelecer como critério de desempate em concurso público o fato de o candidato já ser 
servidor no Estado? 

R: Não! 



 

 

 

 

 

97 
97 

A CF prevê, expressamente, no art. 19, III, que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si” e o ato normativo com aquele conteúdo 
possui o nítido propósito de conferir tratamento mais favorável aos candidatos que já são servidores da 
unidade federativa. 

Na hipótese, a norma não assegura a seleção de candidatos mais experientes. Ao contrário, possibilita que 
um candidato mais experiente, proveniente da administração pública federal, municipal ou, ainda, da 
iniciativa privada, seja preterido em prol de um servidor estadual com pouco tempo de serviço, desde que 
pertença aos quadros da unidade federativa. A medida, portanto, é inadequada para a seleção do candidato 
mais experiente, viola a igualdade e a impessoalidade e não atende ao interesse público, favorecendo 
injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. 

 

O art. 37, I e II, da CF assegura ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos a todos os brasileiros 
que preencham os requisitos legais, por meio de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, ressalvada a 
hipótese de nomeação para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 

A regra de acessibilidade a cargos e empregos públicos prevista no dispositivo visa conferir efetividade aos 
princípios constitucionais da ISONOMIA e da IMPESSOALIDADE, de modo que a imposição legal de critérios 
de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em 
razões de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser 
preenchido. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional o ato normativo que estabelece critérios de 
discriminação entre os candidatos de forma arbitrária ou desproporcional. 

Resultado final. 

 

É inconstitucional a fixação de critério de DESEMPATE em concursos públicos que favoreça candidatos que 
pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo. 
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