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MANTIDA DECISÃO DO STJ QUE RESTABELECEU PRISÃO DE ACUSADOS DE CHACINA NO PARÁ 
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, indeferiu liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de um grupo 
de policiais acusados da morte de dez pessoas em Pau D’Arco (PA), em maio de 2017. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, indeferiu liminar em Habeas Corpus (HC 
152156) impetrado pela defesa de um grupo de policiais acusados da morte de dez pessoas em Pau D’Arco (PA), em 
maio de 2017. Segundo a ministra, a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita 
Vaz, que restabeleceu a prisão está de acordo com a jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade do 
agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a custódia cautelar. 
O CASO 
Os policiais, civis e militares, participaram, em maio do ano passado, de uma operação na Fazenda Santa Lúcia, em 
Pau D'Arco, visando à prisão preventiva ou temporária de 14 sem-terra que estariam praticando homicídios, 
extorsões, tentativas de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante a operação, dez integrantes 
desse suposto grupo armado foram mortos, dos quais apenas cinco haviam tido a prisão decretada.  
Os policiais foram denunciados pelo Ministério Público estadual (MP-PA) após investigações que afastaram a versão 
dos policiais de que teriam sido recebidos a bala pelos acampados. Segundo os laudos periciais, as vítimas não 
tinham resíduos de pólvora nas mãos, e em alguns casos os tiros foram disparados de cima para baixo ou muito 
próximo. Algumas, além das balas, apresentaram fraturas e ferimentos, elementos que, segundo o MP-PA, “apontam 
mais um cenário de torturas e execuções que de troca de tiros”. 
Em setembro, após o recebimento da denúncia, o juiz de Direito de Redenção decretou a prisão preventiva dos 
acusados, mas o Tribunal de Justiça do Pará concedeu habeas corpus em dezembro para substituir a prisão por 
medidas cautelares alternativas. O Ministério Público estadual então interpôs recurso especial ao STJ e obteve tutela 
provisória da presidente daquela Corte para restabelecer a prisão. 
No HC no STF, a defesa dos acusados alega que o recurso especial da acusação ao STJ seria inadmissível pela 
impossibilidade de reexame de fatos e provas e que não teria sido apresentado nenhum fato concreto que justificasse 
o cerceamento da liberdade dos acusados, que apresentam condições pessoais favoráveis, sendo suficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão. 
DECISÃO 
No exame preliminar do HC, cuja relatora é a ministra Rosa Weber, a ministra Cármen Lúcia, atuando no plantão 
durante o recesso forense, verificou que as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao 
indeferimento da liminar, diante da ausência da plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pela defesa dos 
acusados. Ela observou que a decisão do STJ levou em consideração a alegada participação dos policiais “na prática 
de múltiplos homicídios, em associação criminosa, com requintes de crueldade, tortura, e com fortes evidências de 
manipulação da cena dos crimes, para encobrir vestígios”, além do risco à instrução criminal, caracterizado pela 
ameaça às testemunhas.  
Ao negar o pedido de suspensão da decisão do STJ, a presidente do STF assinalou ainda que a prisão, 
consideradas as circunstâncias do ato praticado, está de acordo com a jurisprudência da Corte, para a qual as 



2 

 

condições subjetivas favoráveis dos acusados não impedem a prisão cautelar, desde que presentes nos autos 
elementos concretos que recomendem a sua manutenção. 
Processo relacionado: HC 152156 
 
PRESIDENTE DO SUPREMO SUSPENDE DECISÃO QUE HAVIA PERMITIDO POSSE DE CRISTIANE BRASIL 
NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Ministra Cármen Lúcia suspende o ato de posse até que seja juntada ao processo a decisão do STJ, para análise 
dos pedidos apresentados ao STF, sem prejuízo de reexame da decisão liminar. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu decisão do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que havia liberado a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A 
solenidade estava prevista para ocorrer na manhã desta segunda-feira (22). Ao deferir parcialmente o pedido de 
liminar solicitado por advogados na Reclamação (Rcl) 29508, a ministra suspendeu o “ato de posse até que, juntadas 
as informações, incluído o inteiro teor do ato reclamado, seja possível a análise dos pedidos formulados na presente 
reclamação, sem prejuízo de reexame desta decisão precária e urgente”. 
Na reclamação, os advogados argumentam que o STJ teria usurpado a competência o STF ao suspender decisões 
da 4ª Vara Federal de Niterói e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que, ao analisar ação popular, 
haviam impedido a posse da deputada federal como ministra do Trabalho. Segundo eles, a discussão posta na ação 
popular tem natureza constitucional, com base nos princípios da moralidade administrativa, da separação dos 
poderes e na competência privativa do presidente da República para nomeação de ministros de Estado. O STJ, por 
sua vez, entendeu que a decisão do Poder Judiciário do Rio de Janeiro sobre a matéria teria como base argumento 
infraconstitucional, no caso, o inciso I do artigo 4º da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1995). Portanto, os argumentos 
constitucionais teriam natureza meramente reflexa. 
LIMINAR 
Ao conceder parcialmente o pedido de liminar, a presidente do STF explicou que, “no caso, o que se questiona é, 
exclusivamente, se, ao ser acionado pela União e ter decidido, o Superior Tribunal de justiça teria usurpado 
competência” do STF. Ela acrescentou que a decisão a ser tomada na reclamação “não direciona nem antecipa juízo 
de mérito quanto ao ato questionado na ação população, qual seja, a validade jurídica ou não do ato de nomeação de 
ministro de Estado”. Segundo a presidente do Supremo, a análise dessa questão obedecerá o tramite regular da 
ação popular. 
Por fim, ela explica que a ausência, nos autos da reclamação, da íntegra da decisão do STJ, “impossibilita o 
conhecimento mínimo necessário dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada para assentar a 
competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a medida de contracautela”. Assim, afirma a 
presidente o STF, “tem-se por plausível a dúvida manifestada nesta reclamação quanto à usurpação da competência 
deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e a apreciação da medida de contracautela pleiteada pela 
União, reitere-se, única questão passível de apreciação nesta reclamação constitucional”. 
Com esses argumentos, a ministra suspendeu o ato de posse da deputada federal até que sejam “juntadas as 
informações, incluído o inteiro teor do ato reclamado”. Na decisão, a presidente do STF solicita, “com urgência e 
prioridade”, informação ao STJ, no prazo máximo de 48 horas, e determina que o processo seja encaminhado para a 
Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a matéria também em 48 horas. 
Processo relacionado: Rcl 29508 
 
ASSOCIAÇÃO SUSTENTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI SOBRE TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS NO RS 
Na ADI 5878, a entidade sustenta que a Lei do Rio Grande do Sul 14.870/2016, ao alterar dispositivos da Lei 
estadual 7.877/1983, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 
Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5878), com pedido de 
medida cautelar, contra norma que dispõe sobre o transporte de cargas perigosas no Estado do Rio Grande do Sul. A 
Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes e de Modelos de Lojas de Conveniência em 
Postos de Combustíveis (Andicom), autora da ação, alega que a União tem competência privativa para legislar sobre 
a matéria.  
Na ADI, a entidade sustenta que a Lei gaúcha 14.870/2016, ao alterar dispositivos da Lei estadual 7.877/1983, 
invadiu a competência privativa da União, pois disciplina o transporte de cargas perigosas no âmbito do estado, cria 
normas de natureza trabalhista, impõe condições ao exercício da profissão de motorista/condutor de cargas 
perigosas e sanções pelo seu descumprimento. A associação argumenta ainda que a norma produz efeitos danosos 
à distribuição desse tipo de carga e afeta a livre concorrência, uma vez que cria reserva de mercado em favor dos 
condutores e empresas de transporte do estado. Aponta violação ao artigo 21, inciso XXIV, e ao artigo 22, incisos I, 
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VIII, IX, XVI e parágrafo único, da Constituição Federal, e afronta ao princípio da autonomia político-administrativa 
dos entes federados, previsto no artigo 18. 
Na petição inicial, a entidade também observa que a lei alterada (7.877/1983) não foi recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988, que estabelece, em seu artigo 22, inciso XI, ser competência privativa da União legislar sobre 
transporte. “Não poderia, portanto, a Lei estadual 14.870/2016 alterar dispositivos de outra lei estadual a qual perdeu 
vigência em virtude da revogação operada com o advento da Constituição Federal de 1988”, ressalta. A associação 
lembra ainda que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) editou várias normas que regulamentam a 
matéria, entre elas a Resolução 3.665/2011, que dispõe sobre o exercício da atividade de transporte rodoviário de 
produtos perigosos em vias públicas no território nacional.  
Dessa forma, a Andicom pede a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 14.870/2016. No 
mérito, requer que seja declarada sua inconstitucionalidade. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. 
Processo relacionado: ADI 5878 
 
REGRAS DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SÃO QUESTIONADAS NO 
STF 
Para a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, são inconstitucionais dispositivos da lei que estabelecem 
limites ao Poder Judiciário para fixar valores da indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho. 
A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5870, com pedido de medida cautelar, contra dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterados em decorrência da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e, 
posteriormente, pela edição da Medida Provisória (MP) 808/2017. Os dispositivos questionados (incisos I a IV do 
parágrafo 1º do artigo 223-G da CLT) estabelecem limites para a fixação de valores da indenização por dano moral 
decorrente da relação de trabalho. Para a entidade, a lei não pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação 
de indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição.  
De acordo com a autora da ação, nos termos da nova legislação, o Poder Judiciário fica impedido de fixar uma 
indenização superior à efetivamente devida para reparar o dano causado ao trabalhador. A entidade explica que a Lei 
13.467/2017, em seu texto original, previa que a indenização decorrente de um mesmo dano moral teria valor 
diferente em razão do salário de cada ofendido, violando o princípio constitucional da isonomia. Isso porque a 
indenização decorrente de um mesmo dano moral a um servente ou ao diretor da mesma empresa não seria a 
mesma. Com a redação dada pela MP 808/2017, a ofensa ao princípio da isonomia foi afastada, segundo a 
Anamatra, na medida em que a base de cálculo passou a ser o valor do limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, implicando em aumento significativo do valor das indenizações aos trabalhadores de 
menor renda. 
A despeito de a MP ter ampliado o direito da indenização a esses trabalhadores, a Anamatra ressalta que subsiste a 
violação ao contido no inciso XXVIII do artigo 7º da CF, que garante ao empregado uma indenização ampla do dano 
extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho. “A restrição ao ofício judicante viola a independência dos juízes 
para julgar as causas e aplicar a lei de acordo com o texto constitucional e com suas convicções”, defende. 
Além disso, a associação explica que o Supremo, quando declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa (ADPF 
130), firmou jurisprudência no sentido de que o dano decorrente da ofensa praticada pela imprensa não poderia ficar 
limitado, para fins de indenização, a valores previamente fixados em lei. Segundo a Anamatra, a questão em debate 
é semelhante. “Se a tarifação da indenização por dano moral decorrente de ofensa à intimidade, vida privada, honra 
e imagem das pessoas é inconstitucional, a tarifação da indenização por dano moral decorrente da relação de 
trabalho, também se mostra inconstitucional”.  
A Anamatra pede, liminarmente, a suspensão dos incisos I a IV do parágrafo 1º do artigo 223-G da CLT, com a 
redação dada pela Lei 13.467/2017 e também pela MP 808/2017. No mérito, pede a procedência da ação para 
declarar a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos. O relator da ADI 5870 é o ministro Gilmar Mendes. 
Processo relacionado: ADI 5870 
 
ASSOCIAÇÃO QUESTIONA NORMAS DE RONDÔNIA SOBRE PROCURADORES DE AUTARQUIAS E 
FUNDAÇÕES 
Segundo a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, normas de Rondônia mantêm 
procuradores e consultores jurídicos em autarquias e fundações, paralelamente à Procuradoria do estado. 
A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5879) na qual questiona diversas normas do Estado de 
Rondônia, tanto da Constituição quanto das leis estaduais, que mantêm ou criam cargos de servidores que atuam 
como procuradores e consultores jurídicos em autarquias e fundações, paralelamente à Procuradoria do estado. A 
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presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, atuando no plantão judiciário durante as férias coletivas dos ministros, 
requisitou com urgência informações ao governador de Rondônia e ao presidente da Assembleia Legislativa do 
estado, considerando o princípio da razoável duração do processo e a necessidade de impedir a descontinuidade do 
trâmite processual. 
Segundo a Anape, as normas afrontam o artigo 132 da Constituição Federal, segundo o qual a representação judicial 
e a consultoria das unidades federadas competem exclusivamente aos procuradores dos estados e do Distrito 
Federal. A associação argumenta que a Constituição consagrou o princípio da unidade orgânica da advocacia pública 
dos estados e do Distrito Federal e afastou a criação de outras procuradorias para o exercício da defesa ou da 
consultoria jurídica de estado, suas autarquias e fundações públicas. “Os estados e o Distrito Federal têm, nas 
Procuradorias dos estados e do Distrito Federal, o seu único e exclusivo órgão capacitado a efetuar a representação 
judicial e a consultoria jurídica”, sustenta. 
A Anape observa que esse entendimento já foi objeto de outras ações semelhantes, na qual o STF firmou posição no 
sentido de reconhecer a exclusividade dos procuradores para o exercício das funções de representação e consultoria 
da unidade federada, citando as ADIs 881 e 4843. Assinala ainda que a Constituição Federal fez uma clara distinção 
entre os termos “consultoria jurídica” e “representação judicial”, sendo este último de competência exclusiva da 
Procuradoria-Geral do Estado, incluídas as autarquias e fundações, e não possibilitou aos estados criar consultorias 
separadas das Procuradorias, admitindo apenas a manutenção das já existentes. 
Em Rondônia, no entanto, a Anape afirma que há uma “tentativa de reviver carreiras paralelas à Procuradoria-Geral 
do Estado”, e que as normas questionadas afrontam as prerrogativas dos procuradores e da Procuradoria do Estado, 
pois regulamentam essa estrutura de representação e consultoria paralela em algumas autarquias e fundações, 
como o Detran, o DER e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado (Iperon). Estas procuradorias, 
segundo a argumentação, executam débitos tributários e não tributários, atuam judicialmente e prestam consultoria e 
assessoria, “numa tentativa clara de tornar a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia órgão de representação 
judicial e extrajudicial da administração direta, apenas”. 
Ao pedir liminar para a suspensão imediata dos diversos dispositivos, a Anape aponta que a sua manutenção 
continuará a autorizar os agentes políticos do estado a promover concursos públicos para preenchimento dos cargos. 
“Uma vez aberto concurso, os aprovados, nomeados e empossados não poderão ser exonerados, mesmo diante da 
inconstitucionalidade, sob o auspício da segurança jurídica e da confiança legítima”, argumenta. O relator da ADI 
5879 é o ministro Celso de Mello. 
Processo relacionado: ADI 5879 
 
PRESIDENTE DO STF NEGA TRANSFERÊNCIA DE MEXICANO APONTADO COMO LÍDER DE CARTEL 
A ministra Cármen Lúcia negou pedido da PF para transferir Gonzalez-Valencia para o sistema prisional do Ceará. 
Preso na Superintendência Regional da Polícia Federal por ordem do STF, o mexicano é acusado nos Estados 
Unidos de tráfico internacional de drogas. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou o pedido de transferência de José 
Gonzalez-Valencia da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará para o sistema prisional do estado. 
Apontado como líder do cartel de drogas mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), Gonzalez-Valencia, conhecido 
como “Chepa”, “Camaron” e “Santy”, foi preso no último dia 27 de dezembro em Aquiraz (CE) em cumprimento a 
mandado de prisão expedido pelo STF. A decisão da ministra foi tomada no pedido de Extradição (EXT) 1505, 
formulado ao Brasil pelos Estados Unidos da América, onde ele é acusado de tráfico internacional de drogas. 
De acordo com a PF, Chepa passava férias de fim de ano com a família no Ceará depois de ingressar no Brasil com 
passaporte boliviano. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará pediu autorização ao STF para 
transferi-lo a uma unidade do sistema prisional estadual alegando “deficiências” em seu núcleo de custódia. Mas, de 
acordo com a ministra Cármen Lúcia, a quem coube decidir o pedido durante as férias coletivas dos ministros, a 
alegação do órgão é “vaga e não especifica quais seriam as deficiências apontadas”. A ministra observou que a PF 
não apresentou qualquer documento que comprove minimamente a afirmação e determinou que as autoridades 
responsáveis pela custódia preservem a integridade física e moral do preso. 
A presidente do STF também negou pedido feito pela defesa de Gonzalez-Valencia para que o processo de 
extradição tramitasse em segredo de justiça, “no intuito de ser preservar a intimidade do extraditando e de seus 
familiares que se encontram no Brasil” e em razão da forte repercussão do caso em todo o País, principalmente no 
Ceará. A defesa também pedia a transferência de Gonzalez-Valencia da sede da PF para um presídio estadual, em 
face da “flagrante precariedade do local”. A ministra Cármen Lúcia afirmou que “a regra do processo judicial é a 
publicidade”, não havendo qualquer situação excepcional a justificar o sigilo nesse caso. 
Concluído o período de férias, a ministra determinou que se encaminhem os autos da EXT 1505 ao relator do caso, 
ministro Celso de Mello. 
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LEI QUE PERMITE BLOQUEIO DE BENS DE CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA É OBJETO DE 
ADI 
O PSB alega a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.606/2018 que trata da possibilidade de a Fazenda 
Pública averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, 
tornando-os indisponíveis. 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5881, com pedido de 
liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual contesta regra da Lei 13.606/2018 que trata da possibilidade de 
a Fazenda Pública averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e 
penhora, tornando-os indisponíveis. A lei instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Pública e, em seu artigo 25, inseriu na Lei 
10.522/2002 os dispositivos que são objeto da ação. 
Na ADI, o partido aponta como inconstitucional e grave o poder indiscriminado conferido à Fazenda Pública para, 
unilateralmente e sem intervenção do Poder Judiciário, bloquear bens dos devedores e contribuintes inscritos em 
dívida ativa federal, em clara violação aos preceitos constitucionais da reserva de lei complementar para o 
estabelecimento de normas sobre crédito tributário, do devido processo legal e reserva de jurisdição, do contraditório 
e ampla defesa, do direito de propriedade, da livre iniciativa e da isonomia. “Os dispositivos acrescidos pelo artigo 25 
da Lei 13.606/2018 abriram a possibilidade de a Fazenda Pública Federal, por meio de inequívoca sanção de 
natureza política, coagir o devedor da União a quitar os seus débitos sem sequer ser mais necessária a intervenção 
do Judiciário pela propositura de execução fiscal. Tal inovação, sem sombra de dúvidas, inverteu por completo a 
lógica do sistema de cobrança da dívida ativa federal, obrigando agora o devedor a buscar a Justiça para repelir 
eventuais exageros e ilegalidades”, sustenta o PSB. 
O partido pede a concessão de liminar para suspender a eficácia do dispositivo até o julgamento do mérito da ADI 
pelo Plenário do STF, argumentando que a implementação da medida, “além de concretizar a outorga de poderes de 
autotutela ao Estado e de transgredir os direitos de propriedade e livre iniciativa, colocará em risco a atividade 
econômica do País, atingindo com maior gravidade os pequenos e médios empreendedores, que, apesar de gerarem 
boa parte dos empregos na economia, têm possibilidades restritas de se defender juridicamente contra investidas 
abusivas do Poder Público”. 
Processo relacionado: ADI 5881 
 
LIMINAR IMPEDE TCU DE RETIRAR BÔNUS DE EFICIÊNCIA DE ANALISTAS INATIVOS DA RECEITA 
FEDERAL 
Decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes veda que o TCU afaste a incidência da legislação que trata da 
parcela, na análise de aposentarias e pensões submetidas à sua apreciação. 
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar no Mandado de Segurança 
(MS) 35410, em que o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita) 
questiona entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) segundo o qual aquela corte pode afastar a 
incidência de dispositivos da Lei 13.464/2017, que criou bônus de eficiência pago à categoria, na análise de 
aposentarias e pensões submetidas à sua apreciação. A decisão do relator foi tomada antes do período de recesso e 
férias coletivas dos ministros do STF. 
A entidade afirma que o TCU determinou a suspensão do pagamento do bônus de eficiência aos servidores inativos 
por entender que a gratificação seria inconstitucional, uma vez que sobre ela não incide desconto de contribuição 
previdenciária. O Sindireceita afirma que a decisão foi questionada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que 
defendeu a constitucionalidade da norma e alegou que não caberia ao TCU exercer controle de constitucionalidade. 
O recurso da AGU foi provido pelo TCU, que autorizou o restabelecimento do pagamento do bônus aos inativos. 
Contudo, revelou o sindicato, a Corte de Contas expressou no acórdão que pode e deve afastar a aplicação dos 
parágrafos 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Lei 13.464/2017 nos casos concretos submetidos à sua apreciação, como 
nos atos de aposentadoria que lhe são encaminhados. Foi contra esse entendimento que o Sindireceita impetrou o 
mandado de segurança no Supremo. 
DECISÃO 
Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, na perspectiva constitucional inaugurada em 1988, o 
TCU é órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, cuja competência é delimitada pelo artigo 71 
do texto constitucional. Com isso, segundo o relator, “é inconcebível que o TCU, órgão sem qualquer função 
jurisdicional, exerça controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus processos, sob o pretenso 
argumento de que tal controle seria permitido em virtude do conteúdo da Súmula 347 do STF, editada em 1963, cuja 
subsistência, obviamente, ficou comprometida pela promulgação da Constituição Federal de 1988”. O verbete da 
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jurisprudência do STF diz que o TCU, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e 
dos atos do Poder Público. 
Assim, presentes a plausibilidade jurídica do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo na demora (periculum in 
mora), o ministro deferiu liminar para suspender os efeitos do ato do TCU com relação aos representados pelo 
sindicato, e determinar que, nos casos concretos submetidos à sua apreciação, a corte de contas deixe de afastar a 
incidência dos parágrafos 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Lei 13.464/2017. 
Processo relacionado: MS 35410 
 
CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES AJUÍZA AÇÃO CONTRA MUDANÇA NA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Na ADI 5865, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil questiona regra da Lei 13.467/2017 que torna 
facultativa a contribuição sindical. A ação foi distribuída ao ministro Edson Fachin, relator dos outras ADIs sobre a 
matéria. 
A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) ajuizou a Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5865 
contra dispositivos da Reforma Trabalhista, introduzidos pela Lei 13.467/2017, que tornam facultativa a contribuição 
sindical e dispõem sobre seu recolhimento. De acordo com a entidade, a contribuição tem natureza tributária, cujo 
pagamento não pode ocorrer por livre deliberação do contribuinte. 
A CSPB argumenta que a contribuição sindical está prevista no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal e a 
alteração de seu caráter tributário feito pela Lei 13.467/2017, na prática, acarretou sua extinção material, sem que a 
matéria tenha sido submetida ao quórum necessário para a aprovação de emendas constitucionais. “O legislador 
ordinário, por via transversa, subverteu por completo a natureza tributária [da contribuição] ao conferir inconstitucional 
facultatividade ao contribuinte”, destaca. 
A entidade aponta a existência de precedentes em que o STF reconhece o caráter tributário da contribuição e, por 
ser autoaplicável, sua incidência em relação aos servidores públicos independe de previsão legal neste sentido. A 
confederação alega, ainda, que o novo formato de recolhimento – mediante autorização expressa do trabalhador – 
institui regras que limitam o poder de tributar, criando o que classifica de uma modalidade de exclusão do crédito 
tributário, o que só poderia ser feito por meio de lei complementar. 
A CSPB também observa que, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os recursos arrecadados com a 
contribuição sindical devem ser aplicados em benefício da categoria ou do grupo econômico a que for destinado, e 
não em proveito exclusivo dos que optarem pelo pagamento. De acordo com a entidade, com a nova forma de 
cobrança, alguns serviços prestados pelos sindicatos de trabalhadores, como a assistência jurídica, que abrange até 
mesmo aos não sindicalizados, estará comprometida. 
Pede assim a concessão de liminar para suspender a eficácia de parte dos artigos 1º e 5º da Lei 13.467/2017, que 
alteraram os artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587, 602, 611-B (inciso XXVI) e revogaram os artigos 601 e 604, todos 
da CLT. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade das normas. O processo foi distribuído, por 
prevenção, para o ministro Edson Fachin, relator das outras ADIs questionando a alteração. 
 
PARTIDO CONTESTA NORMA SOBRE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA 
DO ISS 
O STF recebeu mais uma ação contra dispositivos da Lei Complementar (LC) 157/2016 que preveem, para diversas 
atividades lá listadas, que o Imposto Sobre Serviços (ISS) é devido no domicílio do tomador de serviços. 
O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5862, com pedido de liminar, contra dispositivos da Lei Complementar (LC) 157/2016 que 
preveem, para diversas atividades lá listadas, que o Imposto Sobre Serviços (ISS) é devido no domicílio do tomador 
de serviços 
A legenda narra que a LC 157/2016, ao alterar a LC 116/2003, deslocou a competência para a cobrança do ISS do 
município em que está estabelecido o prestador do serviço para aquele em que está domiciliado o seu tomador, e 
que o artigo 7º da norma prevê a imediata entrada em vigor da alteração quanto aos serviços listados nos itens 15.01 
(administração de fundos, consórcio, cartão de crédito, carteira de clientes, cheques pré-datados e congêneres) e 
15.09 (serviços relacionados ao arrendamento mercantil – leasing). 
Diante disso, o PHS sustenta que a imediata vigência das alterações legislativas viola os princípios da anterioridade 
tributária e da segurança jurídica, gerando a falência de inúmeros municípios em decorrência de queda abrupta de 
arrecadação de ISS. A mudança do critério espacial da regra de incidência do tributo, segundo o partido, somente 
pode ser aplicada a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada e após o 
transcurso de 90 dias da data da publicação, nos termos do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição 
Federal. 
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Ainda segundo a legenda, para os serviços objeto da ADI não se configura sua prestação no domicílio do tomador, 
revelando-se impróprio que o ISS seja devido nessa localidade. Tal situação, segundo sustenta, representa burla à 
hipótese de incidência do imposto predeterminada na Constituição Federal e às regras constitucionais de 
competência tributária. Alega também violação à cláusula pétrea dos direitos fundamentais e sociais dos cidadãos 
residentes nos municípios afetados negativamente pelas normas, em decorrência do decréscimo de arrecadação 
tributária. Por fim, ressalta que a LC 157/2016 desrespeita a Constituição ao limitar o núcleo essencial da livre 
iniciativa, afetando também o consumidor, o pleno emprego e a ordem econômica. 
RELATOR 
A ADI 5862 foi distribuída, por prevenção, para o ministro Alexandre de Moraes, relator dos outras ADIs questionando 
a norma. Diante da relevância da matéria constitucional e de seu especial significado para a ordem social e a 
segurança jurídica, o ministro adotou no caso o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das ADIs), que permite o 
julgamento do processo pelo Plenário do STF diretamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar. Ele 
requisitou informações ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, a serem prestadas no prazo de dez 
dias. Em seguida, determinou a remessa dos autos à Advocacia-Geral da União e à Procurador-Geral da República, 
sucessivamente, no prazo de cinco dias, para se manifestem sobre a matéria. 
Processo relacionado: ADI 5862 
 
NEGADA LIMINAR CONTRA DECISÃO QUE PROÍBE MUNICÍPIO DA BA DE REALIZAR CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS 
A decisão da presidente do STF mantém entendimento que proibiu contratações temporárias na área de saúde e 
determinou a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, caso necessário. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou pedido de liminar na Suspensão de 
Tutela Provisória (STP) 1, ajuizada pelo Município de Guanambi (BA) contra decisão do Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA) que proibiu a municipalidade de realizar contratações temporárias na área de saúde e determinou a 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público, caso haja necessidade de pessoal. 
O juízo da 2ª Vara dos Feitos Cíveis e Anexos da Bahia julgou improcedente uma ação civil pública na qual o 
Ministério Público estadual (MP-BA) pedia que o prefeito e o Município de Guanambi se abstivessem de realizar 
contratações temporárias ou de renovar contratos já existentes para a realização de atividades prestadas pela 
administração pública, rescindissem os contratos apontados pelo MP na ação e substituíssem todos os contratados 
por candidatos aprovados no concurso público realizado em 2015. 
Contra a decisão de primeira instância, o MP-BA interpôs apelação ao TJ-BA, apresentando também pedido 
autônomo de tutela provisória para dar efeito suspensivo ao recurso. A relatora do caso no TJ baiano deferiu o 
pedido e suspendeu os efeitos da sentença, proibindo o município de fazer novas contratações ou renovar os 
contratos vigentes, e determinando que, caso necessite de profissionais nas respectivas áreas, a Prefeitura deve 
nomear os candidatos aprovados em cadastro de reserva do certame. 
No STF, o município alega que a decisão do TJ-BA estaria causando grave lesão à ordem pública, principalmente no 
tocante à normal execução dos serviços públicos de saúde, diante da necessidade de contratação temporária para 
combate a endemias. De acordo com a Prefeitura, a decisão impõe a nomeação de candidatos aprovados em um 
certame que já teve o prazo de validade vencido, o que geraria ônus para a administração, uma vez que o município 
vai assumir compromissos financeiros de natureza continuada. 
DECISÃO 
A ministra, ao decidir, observou que o município, embora tenha alegado que a decisão traria prejuízo ao combate a 
endemias, não apresentou documentos que comprovem tal fato. Da mesma forma, não ficou demonstrado nos autos 
a grave lesão à economia pública que justifique o deferimento da medida liminar sem antes ouvir o Ministério Público 
baiano. A presidente do STF determinou que o MP-BA seja intimado para se manifestar em até cinco dias, e, na 
sequência, que se dê vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo mesmo prazo. 
NOVIDADE 
A classe processual “Suspensão de Tutela Provisória (STP)” substitui a “Suspensão de Tutela Antecipada (STA)”. A 
alteração foi implementada no STF, no final de 2017, por meio da Resolução STF 604, em razão das inovações 
trazidas pelo novo Código de Processo Civil (CPC). O pleito do município baiano é o primeiro dessa classe 
processual a chegar à Suprema Corte. 
Processo relacionado: STP 1 
 


