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MINISTRA NÃO VÊ URGÊNCIA EM PEDIDO DA DEFESA DO PRESIDENTE TEMER PARA TER ACESSO A 
ÁUDIOS 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, concluiu que o pedido da defesa do 
presidente da República, Michel Temer, no Inquérito (INQ) 4483, para ter acesso aos sete arquivos de áudio 
recuperados de gravadores usados pelo empresário Joesley Batista para gravar conversa com o chefe do Executivo 
Federal, não tem a urgência que justifique sua atuação durante o período de férias forenses. No despacho, a ministra 
determina que a petição seja enviada, com prioridade, para manifestação do procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot. 
Na petição, os advogados do presidente dizem que o acesso a esses dados seria importante para a defesa a ser feita 
na Câmara dos Deputados na sessão que vai analisar a admissibilidade da denúncia apresentada por Janot, e que 
segundo informam, deve acontecer no próximo dia 2 de agosto. Em seu despacho, a ministra salientou que a análise 
da admissibilidade a ser feita pela Câmara é um ato que acontece na sequência de outros, de conhecimento prévio 
por parte da defesa, sem que tenha havido o encaminhamento desta preocupação ao relator do Inquérito 4483, 
ministro Edson Fachin. 
Além disso, frisou a presidente do STF, o dia de 2 de agosto, mencionado pela defesa como a data em que será 
decidida a admissibilidade da denúncia pelo Plenário da Câmara, é uma possibilidade, não uma certeza de 
concretização, “como próprio de trabalhos de colegiados, cujo calendário pode ser alterado por inúmeros fatores, 
incluídos aqueles relacionados ao quórum deliberativo”. 
A ministra lembrou, ainda, que a sessão da Câmara para deliberar sobre a denúncia poderia, inclusive, ter ocorrido 
antes do início do recesso parlamentar, iniciado no último dia 17, sem que a defesa tenha apresentado qualquer 
requerimento à Presidência do Supremo. “Esta circunstância demonstra que o pleito agora apresentado quanto ao 
acesso aos dados não constitui novidade para a defesa nem para ela poderia ser tida como imprescindível, pelo 
menos de imediato, de modo a não se poder aguardar sequer o retorno ao trabalho do ministro Edson Fachin, em 
férias neste mês, e cujo retorno, como antes anotado, se dará antes da data aprazada inicialmente para o 
compromisso da Câmara dos Deputados quando os dados buscados seriam apresentados”. 
A ministra Cármen Lúcia concluiu que o caso não se enquadra na previsão do artigo 13, inciso VIII, do Regimento 
Interno do STF. 
 
PEDIDO DA CEMIG PARA SUSPENDER LEILÃO DE HIDRELÉTRICA DEVE SER APRECIADO PELO RELATOR, 
ENTENDE MINISTRA CÁRMEN LÚCIA 
A ministra Cármen Lúcia entendeu que não há urgência que justifique a atuação da Presidência do Supremo Tribunal 
Federal (STF), durante o período de férias forenses, na análise do pedido da Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) para suspender a realização de leilão da titularidade da concessão da Usina Hidrelétrica de Jaguara. O 
despacho da presidente do STF foi dado nos autos da Ação Cautelar (AC) 3980, e a análise do pleito caberá ao 
relator do processo, ministro Dias Toffoli. 
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Conforme a ministra, é inegável a relevância da questão, bem como são evidentes os impactos do prosseguimento 
do leilão, questionado na ação cautelar e no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) 34203. Ela 
destacou que o deferimento do mandado de segurança asseguraria o contrato antes firmado com a Cemig e alteraria 
o objeto do leilão. Entretanto, a presidente do Supremo observou que a matéria vem sendo questionada há alguns 
anos e tem sido objeto de constantes tentativas de acordo, sem se chegar ao consenso pelas partes. Segundo a 
presidente do Supremo, não há fato novo que seja desconhecido pelo relator do processo. 
Com base no artigo 1º, parágrafo 1º, da Portaria 133, de 4 de abril de 2017, a ministra informou que o leilão para 
outorga de concessão de usinas hidrelétricas, dentre elas a de Jaguara, está marcado para o dia 30 de setembro de 
2017, “sendo a publicação observada pela empresa autora apenas o passo inicial do que poderá vir a ser o 
procedimento do certame de interesse da parte”. 
Assim, a ministra Cármen Lúcia avaliou que dois meses antes da data prevista para o leilão, o relator terá retomado a 
suas atividades no STF, tendo em vista o fim das férias forenses no dia 1º de agosto. “Dispondo de todos os dados 
do processo e as circunstâncias que foram avaliadas em sua tramitação, julgará no tempo razoável e seguro o 
agravo regimental, talvez mesmo o mérito do recurso ordinário em mandado de segurança, promovendo-se o 
deslinde da causa sem atropelos de qualquer natureza”, salientou. 
O caso 
A Cemig impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra ato do Ministério das Minas e 
Energia, buscando o direito à prorrogação do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica Jaguara. Inicialmente 
aquela corte superior concedeu liminar a favor da empresa, no entanto, ao julgar o mérito da ação, o STJ negou o 
pleito de prorrogação. A Cemig então recorreu ao Supremo contra a decisão do STJ e, por meio da AC 3980, buscou 
dar efeito suspensivo ao recurso. 
O ministro Dias Toffoli marcou audiência de conciliação entre as partes, mas a medida não surtiu efeito, uma vez que 
a União demonstrou não ter interesse na suspensão voluntária da execução da decisão do STJ. O ministro, então, 
deferiu a liminar para suspender a decisão do STJ, mantendo a Cemig na titularidade da concessão da Usina, sob as 
bases iniciais do contrato de concessão, até a decisão final do Supremo sobre o caso. Contudo, em março deste ano, 
o relator revogou a liminar e, com isso, voltou a valer a decisão do STJ. Em 7 de julho, a Cemig apresentou petição 
dos autos na AC 3980 alegando urgência para a concessão de nova liminar para impedir o prosseguimento dos 
trâmites para realização do leilão, enquanto não fosse julgado o agravo interno contra a decisão do relator e o mérito 
do RMS 34203. 
Em 18 de julho, foi realizada audiência na Presidência do STF da qual participaram o presidente da Cemig, o 
procurador da empresa, do procurador-geral do Estado de Minas Gerais, bem como a advogada-geral da União, o 
ministro de Minas e Energia e o secretário executivo do Ministério. As partes, no entanto, não demonstraram haver 
possibilidade de se chegar a um consenso sobre o pedido, nos termos apresentados na reunião. 
 
 
PARTIDO QUESTIONA MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE PROCESSO SANCIONADOR NO BANCO CENTRAL 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5738, com pedido de medida liminar, contra a Medida Provisória (MP) 784/2017, que 
dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central (BC) e da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Segundo a legenda, a norma contraria o regime jurídico das medidas provisórias, ofende 
diretamente os princípios da separação dos Poderes e da reserva legal, além de violar os princípios da transparência 
e moralidade da Administração Pública. 
Entre outras medidas, a MP estabelece as infrações passíveis de punição, define as penalidades e regras genéricas 
de dosimetria, instituiu o termo de compromisso, cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional e 
Inclusão Financeira, instituiu medidas coercitivas e acauteladoras e penalidades em caso de descumprimento, cria 
rito processual próprio, possibilita a celebração de acordos de leniência e cria também o Fundo de Desenvolvimento 
do Mercado de Valores Mobiliários. 
Segundo sustenta o PSB, a medida provisória, cuja iniciativa é do presidente da República, deve ser utilizada com 
cautela, pois configura uma das hipóteses de exceção ao processo legislativo ordinário. Diante disso, aponta que a 
edição da MP 784 afronta os ditames que regem o processo legislativo das medidas provisórias previstos no artigo 
62 da Constituição Federal, pois não se verifica relevância e urgência da matéria. Para o partido, “a importância de 
regulamentar e supervisionar as atividades financeiras não configura — para os fins de edição de medida provisória 
— situação de relevância compatível com a exigência constitucional para sua edição, não se justificando a edição de 
modelo normativo dotado de precariedade e, por sua própria natureza, efêmero”. 
Ainda para a legenda, a norma, ao definir infrações, estabelecer sanções e instituir procedimento fiscalizatório, legisla 
sobre matéria processual, hipótese que, segundo o PSB, é vedada às medidas provisórias, nos termos do artigo 62, 
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parágrafo 1º, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. “É cediço que normas dessa natureza se sujeitam à reserva 
de lei, e devem, portanto, originar-se do processo legislativo ordinário, uma vez que este se pauta pelo debate 
prolongado em diferentes comissões, permitindo o desejável aprofundamento das questões discutidas, que implicam 
em restrições de direitos e garantias”, destaca. 
A legenda alega ainda que a MP padece de inconstitucionalidade material  nos artigos 14, 15 e 31, que preveem a 
possibilidade de sigilo absoluto dos termos de compromisso e acordo de leniência celebrados. A previsão, para o 
PSB, viola os princípios da transparência, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública. “Quando trata-
se do interesse da coletividade, as informações devem ser disponibilizadas e as medidas tomadas com a maior 
transparência possível, evitando-se obscuridades e opacidades”, ressalta. Assim, o PSB pede a concessão de liminar 
para suspender a eficácia da MP 784/2017 e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da norma. 
Urgência 
Ao examinar os autos, a ministra Cármen Lúcia entendeu que o caso não justifica a atuação da Presidência do STF, 
a quem compete decidir sobre questões urgentes no período de recesso ou férias. Para a ministra, na hipótese não 
se verifica situação de urgência, uma vez que não há risco de dano irreversível ou perecimento de direito. Com o 
término das férias forenses, o relator do processo, ministro Dias Toffoli, analisará o caso. 
 
Processos relacionados ADI 5738 
 
 
GOVERNADOR DO DF QUESTIONA REGRAS SOBRE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PREVISTAS NO NOVO 
CPC 
O governador do Distrito Federal (DF), Rodrigo Rollemberg, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5737, com pedido de liminar, contra dispositivos da Lei 13.105/2015 – novo 
Código de Processo Civil (CPC) – que tratam da competência jurisdicional para causas em que sejam parte estados-
membros ou o DF. Segundo o governador, as regras afrontam a autonomia política das unidades da federação e o 
pacto federativo. 
A ADI questiona o parágrafo 5º do artigo 46, que autoriza a propositura de execução fiscal “no foro de domicílio do 
réu, no de sua residência ou no que for encontrado”, e o artigo 52, caput, que fixa o foro do domicílio do réu para as 
causas em que seja autor algum estado ou o Distrito Federal. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo autoriza 
que ação demandando essas unidades federativas poderá ser proposta no domicílio do autor, no de ocorrência do 
fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 
Também impugna o parágrafo 4º do artigo 75, que permite aos estados e ao DF efetuar compromisso recíproco, 
mediante convênio firmado pelas Procuradorias, para prática de ato processual por seus procuradores em favor de 
outro ente federado. Segundo a ação, esse dispositivo possibilita que agentes públicos organizados em carreiras 
isoladas, responsáveis pela representação judicial de unidades federativas diversas, atuem como se fossem um 
corpo funcional organizado nacionalmente. De acordo com o governador, a norma viola as disposições 
constitucionais relativas à organização dos entes federativos e suas respectivas carreiras de procuradores. 
O governador alega que a Constituição estabeleceu um arranjo de competências envolvendo a atividade jurisdicional, 
na perspectiva de “um autêntico federalismo judiciário”. O conjunto de competências jurisdicionais conferidas aos 
estados, sustenta na ADI, tem o seu exercício vinculado às suas respectivas Justiças, as quais não poderão exercer 
os poderes conferidos a uma outra jurisdição equivalente. “Tal como existe o rol de competências das Justiças 
estaduais, há também implícita nesse rol de atribuições uma fronteira entre o que incumbe a cada uma delas 
autonomamente fazer, não lhes sendo permitido invadir seus respectivos espaços competenciais”, ressalta. 
Ainda segundo a ADI, a possibilidade de sujeição dos estados-membros e do DF à Justiça uns dos outros resulta em 
afronta à competência exclusiva que esses entes federados possuem para organizar sua própria Justiça. “Não 
poderia a lei federal que instituiu o novo Código de Processo Civil subtrair dos estados-membros sua competência, 
que tem assento constitucional, para legislar sobre sua própria organização judiciária ou sobre as competências do 
Tribunal de Justiça relativamente às causas que os envolver”, destaca. 
Rito abreviado 
Em razão da relevância da matéria, o relator da ADI 5737, ministro Dias Toffoli, determinou a aplicação do rito 
abreviado, previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999, para que a decisão seja analisada pelo Plenário do STF em 
caráter definitivo, sem prévia análise do pedido de liminar. O relator solicitou informações ao presidente da República 
e ao Congresso Nacional. Determinou que, em seguida, abra-se vista dos autos, sucessivamente, à advogada-geral 
da União e ao procurador-geral da República, para que se manifestem sobre a matéria. 
 
Processos relacionados ADI 5737 
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MINISTRO REJEITA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CASSOU MANDATO DE GOVERNADOR E VICE 
DO AMAZONAS 
O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, negou seguimento (julgou inviável) à 
Reclamação (RCL) 27713, ajuizada pelo ex-governador do Amazonas José Melo contra acórdão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que confirmou a cassação de seu mandato e o do vice-governador. De acordo com o ministro, a 
reclamação constitucional na qual se alega desrespeito a decisão do STF proferida em recurso extraordinário com 
repercussão geral só pode ser admitida após esgotadas as instâncias ordinárias, o que não ocorreu no caso, uma 
vez que ainda há recurso (embargos de declaração) pendente de análise no TSE. 
Ao apreciar representação eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) determinou a cassação do 
diploma do governador e do vice pela prática de compra de votos e uso de dinheiro público em benefício de 
candidatura nas eleições de 2014 e ordenou a realização de eleições suplementares para preenchimento dos cargos. 
Em seguida, o TSE julgou parcialmente procedente recurso para afastar a configuração da segunda conduta, mas 
manteve o acórdão do TRE-AM quanto à captação ilícita de sufrágio. A corte superior ordenou, ainda, a execução 
imediata da decisão, com realização de eleições suplementares. Contra o acórdão do TSE foram apresentados cinco 
embargos de declaração, todos ainda pendentes de apreciação. 
Paradigma 
De acordo com ex- governador, a decisão atacada teria desrespeitado o acórdão do STF no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida. No julgamento desse recurso, ocorrido em 
novembro de 2015, ele narra que o Plenário do Supremo firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem 
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente 
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 
De acordo com os advogados de José Melo, a decisão do TRE estaria apoiada, única e exclusivamente, em prova 
obtida por busca e apreensão realizada sem ordem judicial, com fundamento em prisão ilegal, que não decorreu de 
flagrante, em clara violação à tese aprovada no julgamento do RE alegado como paradigma. 
Jurisprudência 
Em sua decisão, o ministro Celso de Mello explicou que, com o advento do novo Código de Processo Civil (CPC), 
que entrou em vigência em março de 2016, a reclamação constitucional passou a ser admitida nas hipóteses em que 
o ato reclamado não observar acórdão do STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, “desde 
que esgotadas as instâncias meramente ordinárias”. Essa regra, salientou o ministro, reafirma jurisprudência do 
Supremo, constituída ainda sob o domínio do CPC de 1973, que dizia não ser cabível a utilização da via reclamatória 
como sucedâneo recursal. 
“Nos casos em que a reclamação for ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido 
em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é indispensável que haja o efetivo e prévio 
exaurimento das instâncias ordinárias, sob pena de a reclamação sofrer juízo negativo de cognoscibilidade”, 
destacou o decano, citando precedentes do STF nesse sentido. No caso dos autos, explicou o ministro, ainda não 
houve o esgotamento das instâncias ordinárias (Justiça Eleitoral), o que torna inadmissível o prosseguimento da 
reclamação da forma como apresentada. Assim, ele negou seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame 
do pedido de medida liminar. 
Substituição da presidente 
A reclamação, ajuizada em 17 de julho, durante o período de férias forenses, foi analisada pelo ministro Celso de 
Mello com base na aplicação da norma inscrita no artigo 37 (inciso I) do Regimento Interno do STF (RISTF), em 
razão de a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, ter se declarado suspeita para atuar no caso (artigo 145, 
parágrafo 1º, do CPC e artigo 227, caput, do RISTF) e da ausência, do país, do vice-presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli. 
 
SUSPENSA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FAZENDAS NO SUL DA BAHIA OCUPADAS POR ÍNDIOS 
PATAXÓS 
Por decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, está suspensa a ordem de 
reintegração de posse dos imóveis rurais “Fazenda Porta da Magia” e “Fazenda Aldeia da Lua”, localizadas do distrito 
de Cumuruxatiba, no Município de Prado (BA). As terras foram ocupadas por índios da etnia Pataxó, envolvidos no 
processo de demarcação da Terra Indígena Comexatibá (Cahy Pequi). Ao decidir na Suspensão de Liminar (SL) 
1111, a ministra constatou que a manutenção do ato questionado representaria risco à ordem e à segurança pública. 
A SL 1111 foi ajuizada pela procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra medida liminar deferida pelo juízo 
da Vara Federal de Teixeira de Freitas (BA), no curso de ação de reintegração de posse, e mantida pelo Tribunal 
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Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Segundo o entendimento adotado pela Justiça Federal, enquanto não for 
concluído o processo de regularização da terra indígena, na forma do Decreto 1.775/1996, não se pode reconhecer 
que o imóvel invadido corresponda à área tradicionalmente ocupada e, por essa razão, a posse do bem deveria ser 
restabelecida em favor dos autores da ação de reintegração. 
Foi então concedida a ordem de reintegração de posse a ser cumprida em prazo máximo de 30 dias. O juízo federal 
de Teixeira de Freitas determinou também que a Polícia Federal e a Polícia Militar da Bahia acompanhassem os 
oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento da ordem. 
No STF, Janot informou que os imóveis em questão estariam inseridos na Terra Indígena Comexatibá (Cahy Pequi), 
identificada como de ocupação indígena Pataxó, nos termos da conclusão de relatório da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Além de argumentar que a retirada dos indígenas à força contribuiria para o aumento da tensão e do 
conflito agrário, o procurador-geral ressaltou que a comunidade indígena envolvida encontra-se em “absoluta 
vulnerabilidade”, uma vez que não existe plano para sua realocação ou qualquer assistência por parte do Estado. 
Decisão 
Ao conceder medida liminar na SL 1111, a presidente do STF citou precedente semelhante (SL 1037) no qual se 
apontava que a execução de ordem de reintegração de posse de imóvel ocupado por indígenas, com uso de força 
policial, colocaria em risco a ordem e a segurança pública, potencializando o agravamento de conflito fundiário. Para 
a ministra, no caso em questão cabe esse mesmo entendimento. 
Isso porque, segundo ela, a reintegração dos autores da ação na posse dos imóveis, dos quais estão afastados há 
mais de quatro anos, aliada à publicação da conclusão do relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena 
Comexatibá (Cahy Pequi) como tradicionalmente ocupada pelos índios Pataxó, “pode se traduzir em elemento 
encorajador da resistência à desocupação pelos indígenas, potencializando o clima de hostilidade e tornando 
inevitável o uso da força para o cumprimento da ordem judicial, do que poderiam decorrer consequências 
gravíssimas”. 
A presidente do STF lembrou que a percepção de risco de acirramento do conflito é corroborada pelo histórico de 
violência no local, situação que leva ao reconhecimento da plausibilidade do alegado risco à ordem e à segurança 
pública. A ministra Cármen Lúcia explicou ainda que está evidenciada a urgência para sua decisão diante da 
iminência do cumprimento da ordem judicial, pois terminou no último dia 19 o prazo fixado para a execução da 
reintegração. 
A ministra deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão questionada até a prolação de sentença de mérito a 
ser proferida no processo de origem. 
 
Processos relacionados: SL 1111 
 


