
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Relatora da Reclamação nº 29.508/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de Direito Público interno, representada 

por sua Advogada-Geral (artigo 4º, III, da Lei Complementar n.º 73/1993), nos 

autos da reclamação movida por JOÃO GILBERTO ARAÚJO PONTES E 

OUTROS, vem, à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, apresentar 

sua 

CONTESTAÇÃO 

aos termos e pretensões deduzidos na petição inicial, fazendo-o pelos fatos e 

fundamentos a seguir articulados: 
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I – RELATÓRIO 

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida 

liminar, ajuizada por JOÃO GILBERTO ARAÚJO PONTES E OUTROS, 

objetivando, em síntese, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo 

Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos da 

SLS 2340/RJ, ali proposta, suspendeu os efeitos de decisão da Vice-Presidência 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, por sua vez, havia negado 

pedido de suspensão de liminar apresentado pela União em face de decisão do 

juízo da 4ª Vara Federal de Niterói/RJ que determinara a suspensão dos efeitos 

do decreto presidencial que nomeou Cristiane Brasil Francisco para o cargo de 

Ministra do Estado do Trabalho. 

Narram os autores que, na origem, ingressaram com ação popular 

na qual teriam demonstrado que a deputada federal Cristiane Brasil Francisco 

havia deliberadamente fraudado normas trabalhistas, o que ofenderia o juízo 

médio de moralidade, na medida em que, como Ministra de Estado do 

Trabalho, teria a incumbência de fiscalizar normas por ela supostamente já 

descumpridas. 

Afirmam que o pedido foi liminarmente deferido pelo Juízo da 4ª 

Vara da Subseção Judiciária de Niterói/RJ, o que deu ensejo à interposição, 

pela União, de pedido de suspensão de liminar junto à Presidência do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região e de agravo de instrumento, distribuído para um 

dos desembargadores daquela Corte, tendo ambos os pedidos, todavia, sido 

indeferidos.  

Em razão disso, relatam que a União aforou novo pedido de 

suspensão, agora no Superior Tribunal de Justiça (autuada como SLS 2340/RJ), 

no bojo da qual foi deferida a liminar postulada, suspendendo-se a decisão do 
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juízo de origem que impedia a posse da deputada federal Cristiane Brasil como 

Ministra de Estado do Trabalho. 

Aduzem que essa decisão teria usurpado a competência desse 

Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na origem, as decisões teriam sido 

proferidas com fundamento direto na Constituição Federal, pelo que, ainda que 

se desconsiderasse qualquer dispositivo legal, o ato combatido deveria ser 

considerado nulo por ofender o princípio constitucional da moralidade 

administrativa.  

Logo, defendem a competência desse Supremo Tribunal Federal e, 

por fim, requerem “A procedência da reclamação para cassar a decisão 

impugnada e avocar os autos da SLS 2340 RJ para que seja julgado, como de 

direito, na Presidência deste Supremo Tribunal Federal”.  

Recebidos os autos, a Ministra Presidente, assentando que o objeto 

da reclamação versa tão somente acerca de suposta usurpação de competência 

desse Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça, sem juízo 

de valor sobre a questão de fundo da controvérsia, deferiu parcialmente a 

liminar requerida pelos autores para determinar “a suspensão do 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” (peça nº 22, e-STF). 

Citada, a União apresenta sua contestação. 

II – DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO 

SUCEDÂNEO RECURSAL 

De início, cumpre destacar que, contra a decisão proferida pelo 

Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, concessiva da suspensão de 

liminar requerida pela União, o recurso cabível era o agravo regimental, nos 
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termos do art. 25, § 2º, da Lei nº 8.038/1990. 

Por meio dele, que possui juízo de retratação e é apreciado pelo 

Órgão Especial da Corte, os reclamantes poderiam alegar qualquer questão 

relativa ao objeto da suspensão – inclusive a suposta incompetência do 

Superior Tribunal de Justiça para apreciar a causa – e, em caso de denegação da 

pretensão, interpor o respectivo recurso extraordinário, conforme já admitido 

por esse STF em caso análogo (RE 798.740 AgR/DF). 

Entretanto, por não desejarem aguardar o julgamento do 

eventual recurso, preferiram desde logo ajuizar reclamação constitucional, 

diretamente perante esse Supremo Tribunal Federal. Todavia, a presente 

reclamação tem como objeto, embora por vias transversas, a mera 

impugnação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Percebe-se, assim, que os autores estão fazendo uso da reclamação 

como sucedâneo recursal, pretensão, todavia, firmemente obstada pela 

jurisprudência dessa Corte Suprema, que, de forma pacífica, rejeita a utilização 

do instituto como atalho processual para substituir o recurso cabível e se obter 

desde logo decisão desse Supremo Tribunal Federal.  

Sobre o tema, confira-se (sem grifos no original): 

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. 

AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO 

RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA 

RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.NÃO 

CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA 

RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os 

paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a 

alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. 

Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela 

específica da competência e autoridade das decisões proferidas 

por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como 

sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno 

conhecido e não provido. (Rcl 23.987, Rel. Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, Julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) 
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Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. 

Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o 

paradigma. Utilização da reclamação constitucional como 

sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 

893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação 

de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo 

regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do 

objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de 

efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a 

reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 

27.123, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 

01/12/2017, Dje 18/12/2017) 

 

Logo, merece a reclamação ter seu seguimento negado de plano. 

III – DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA PARA AFERIR O CABIMENTO DE RECURSO 

ESPECIAL 

Ademais, nos termos da legislação pertinente (Leis nº 8.038/1990 

e 8.437/1992), a competência para a apreciação do pedido de suspensão de 

liminar em face de decisão proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal 

Regional Federal é do Tribunal Superior que seria competente para a 

apreciação do recurso (especial ou extraordinário) em tese cabível contra essa 

decisão. 

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, reputando que o 

fundamento da demanda é meramente infraconstitucional, reconheceu sua 

competência porque entendeu preenchidos os requisitos para o conhecimento 

de eventual futuro recurso especial a ser interposto nos autos – decisão que os 

reclamantes buscam agora ver reformada por entenderem restar ausente 

pressuposto de cabimento específico do recurso especial, qual seja, a ofensa à 

legislação federal. 

Sobre o tema, entretanto, a jurisprudência desse Supremo Tribunal 
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Federal há muito se firmou no sentido de que não é possível a essa Corte o 

reexame do preenchimento dos pressupostos de cabimento de recurso especial 

por se tratar também de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 

Confira-se o julgado proferido em sede de repercussão geral: 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA 

COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência 

de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser 

apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de 

configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a 

ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 

584.608. (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, 

julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-

03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 

195, 2010, p. 213-218) 

 

Explica-se: a verificação da presença dos pressupostos de 

cabimento de qualquer recurso é feita pelo órgão judicial competente para 

processá-lo e julgá-lo. No caso do recurso especial, essa análise (e, por via 

reflexa, a definição da competência para o julgamento do pedido de suspensão 

em face da mesma matéria), cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do 

art. 105, III, da Constituição Federal.  

Não por acaso, como visto, submetido o tema à apreciação desse 

Supremo Tribunal Federal, não foi reconhecida sua repercussão geral, tendo 

sido fixado que “A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência 

de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional”. 

No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça, único tribunal 

competente para a aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso 

especial (que, repita-se, constitui o parâmetro para a definição da competência 

para o julgamento do pedido de suspensão), em decisão de lavra de seu Vice-

Presidente, reputou infraconstitucional a matéria e presentes os pressupostos 

recursais do apelo especial. 
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A presente reclamação, assim, tem como objetivo último a revisão 

dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, pretensão, entretanto, rejeitada 

por essa Suprema Corte – que, de fato, não poderia, em sede de reclamação 

constitucional, antecipar-se ao julgamento da causa pelo Superior Tribunal de 

Justiça e, de maneira prospectiva, declarar a ausência de pressuposto recursal 

do recurso especial, violando, assim, competência constitucionalmente 

atribuída àquela Corte. 

Reconhecendo a repartição constitucional de competências entre 

STJ e STF, cumpre destacar o seguinte acórdão desse Supremo Tribunal (sem 

grifos no original): 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO PROFERIDA PELO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDAMENTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL INATACADA - PRECLUSÃO - RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 105, III, "C", DA 

CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO. - 

O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito 

processual constitucional. Essas duas modalidades extraordinárias de 

impugnação recursal possuem domínios temáticos próprios que lhes 

foram constitucionalmente reservados. Reservou-se, ao recurso 

extraordinário, em sua precípua função jurídico-processual, a 

defesa objetiva da norma constitucional, cabendo, ao Supremo 

Tribunal Federal, nesse contexto, a guarda e a proteção da 

intangibilidade da ordem jurídica formalmente positivada na 

Constituição da República. O recurso especial, por sua vez, está 

vocacionado, no campo de sua específica atuação temática, à 

tutela do direito objetivo infraconstitucional da União. A sua 

apreciação jurisdicional compete ao Superior Tribunal de 

Justiça, que detém, ope constitutionis, a qualidade de guardião do 

direito federal comum. - O legislador constituinte, ao criar o 

Superior Tribunal de Justiça, atribuiu-lhe, dentre outras 

eminentes funções de índole jurisdicional, a prerrogativa de 

uniformizar a interpretação das leis e das normas 

infraconstitucionais emanadas da União Federal (CF, art. 105, 

III, c). Refoge, assim, ao domínio temático do recurso especial, o 

dissídio pretoriano, que, instaurado entre Tribunais diversos, tenha 

por fundamento questões de direito constitucional positivo. A 

existência de fundamento constitucional inatacado revela-se bastante, 

só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e 

subordinante, a decisão proferida por Tribunal inferior. - O acórdão 

do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via 
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recursal extraordinária, se nele se desenhar, originariamente, questão 

de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede 

jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso 

extraordinário, deverá ter por objeto a própria decisão emanada do 

Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o STJ, o órgão 

judiciário responsável pela resolução incidenter tantum da 

controvérsia de constitucionalidade. Precedentes. (AI 162245 AgR, 

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 

30/08/1994, DJ 24-11-2000 PP-00089 EMENT VOL-02013-10 PP-

02026). 

 

Portanto, tendo a reclamação o objetivo claro de forçar esse 

Supremo Tribunal Federal a reanalisar a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça que reconheceu a presença dos pressupostos de cabimento do recurso 

especial, evidente o seu descabimento. 

IV – DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA EM RAZÃO DO CARÁTER 

INFRACONSTITUCIONAL DA CAUSA 

Além do que foi exposto acima, a reclamação não merece 

prosperar, tendo em vista inequívoca natureza infraconstitucional da causa. 

Sobre o tema, é indispensável destacar que a competência para o 

conhecimento do pedido de suspensão de liminar é definida pelo que está sendo 

discutido na causa – assim compreendidos os fundamentos de fato e direito 

(causa de pedir) e o pedido versados pelo autor e controvertidos pelo réu.  

Confira-se, no ponto, a redação do art. 25 da Lei nº 8.038/1990, 

que não deixa margem para dúvidas (sem grifos no original): 

Art. 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria 

constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de 

Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da 

pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, 

em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão 

concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos 
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Estados e do Distrito Federal. 

 

No caso, a causa de pedir da ação, de anulação do ato de nomeação 

proferido pelo Presidente da República, delineada pelos próprios autores, é a 

suposta lesão à moralidade administrativa contida no artigo 4º, I, da Lei nº 

4.717/1965, como se infere do seguinte trecho da petição inicial da ação 

popular: 

É por todo o exposto que, s.m.j., parece estar claro que o ato 

administrativo que nomeia a deputada federal CRISTIANE BRASIL 

FRANCISCO, ao Ministério do Trabalho e Emprego, é nulo por 

violar o art. 37, caput da CRFB/88, o art. 2º, c, d, e e, parágrafo 

único c, d e e, c/c art. 4º, I, da Lei 4.717/65, vejamos: 

 

Assim, ainda que as decisões proferidas pelo Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região e pelo juízo da 4ª Vara Federal de Niterói-

RJ não tenham expressamente invocado dispositivos legais no bojo de suas 

fundamentações, o fato é que a causa de pedir e o pedido versam  sobre 

matéria eminentemente infraconstitucional. Em consequência, o Tribunal 

competente para o conhecimento do pedido de suspensão de liminar é, de 

fato, o Superior Tribunal de Justiça.  

Nesse sentido, a jurisprudência reiterada dessa Suprema Corte: 

SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRATUIDADE DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLETIVO PARA USUÁRIOS IDOSOS, DOENTES E 

DEFICIENTES. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNCIA DO 

MUNICÍPIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 

INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. I – A causa em exame versa sobre a gratuidade 

de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do 

Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a 

competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o 

pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega 

provimento. (SL 552 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 

01/07/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 19-08-

2015 PUBLIC 20-08-2015) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 

DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL 

MILITAR. EXISTÊNCIA DE TEMA DE ÍNDOLE 
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CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À 

ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM 

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. ART. 37, XI, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 41/2003. 1. A determinação da competência 

do Supremo Tribunal Federal para o exame de pedido de 

suspensão dá-se em face da existência, ou não, de tema de índole 

constitucional na causa principal, a ensejar, em tese, a futura 

interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 2. A 

agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os fundamentos 

adotados para o deferimento do pedido de suspensão. 3. No presente 

caso, a imediata execução da decisão impugnada impede, em 

princípio, a aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição 

da República, que integra o conjunto normativo estabelecido pela 

Emenda Constitucional 41/2003. 4. Na suspensão de segurança não 

se aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a 

ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato 

decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em 

lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia 

públicas. 5. Precedentes do Plenário. 6. Agravo regimental 

improvido. (SS 2504 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, 

Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-

2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-02 PP-00231) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE 

DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/93. 

INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO 

PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM 

PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Norma 

infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É 

pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de 

segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em 

normas infraconstitucionais. 2. Reclamação. Liminar concedida pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em 

princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta 

realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as 

múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da 

competência desta Corte. Inexistência. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (Rcl 2371 AgR, Relator(a):  Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2004, DJ 16-04-2004 

PP-00053 EMENT VOL-02147-02 PP-00411) 
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Como se nota, na linha da jurisprudência consolidada acima citada, 

esse STF não possui competência para julgar pedidos de suspensão quando a 

causa de pedir se funda em princípios constitucionais genéricos, que dependam 

de normas infraconstitucionais para sua concreta realização.  

Lado outro, são, basicamente, duas as alegações da União: (i) a 

impossibilidade de utilizar o art. 4º, I, da Lei de Ação Popular para impedir a 

posse de pessoa devidamente habilitada para o cargo de Ministro de Estado; e 

(ii) o desrespeito à regra processual da prevenção, haja vista que ação anterior 

já havia sido ajuizada perante outro juízo com o mesmo objeto e a mesma causa 

de pedir, tornando-se, pois, prevento, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

4.717/1965. 

Sobre o primeiro argumento de defesa da União, importante 

salientar o aduzido na petição inicial da suspensão de liminar ajuizada por este 

ente público perante o Superior Tribunal de Justiça: 

Conforme narrado linhas atrás, o autor popular entende que o 

Decreto que nomeou a Deputada Cristiane Brasil para o cargo de 

Ministra do Trabalho estaria eivado de nulidade, por conta da 

existência, em seu desfavor, de condenações sofridas na justiça do 

trabalho, fato que a desabonaria e desabilitaria para ocupar o cargo.  

Desse modo, sustenta a violação do art. 37, caput, da CRFB/88, que 

expressamente preceitua o princípio da moralidade administrativa, 

bem como do art. 4º, I da Lei n. 4.717/65, que trada dos requisitos 

para atos de admissão no serviço público, in verbis: 
 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados 

ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no 

art. 1º.  

I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, 

quanto às condições de habilitação, das normas legais, 

regulamentares ou constantes de instruções gerais.  

 

Em paralelo, não se pode perder de vista que a demanda originária se 

instaura em sede de ação popular, a qual, em regra, exige a 

comprovação do dano ao patrimônio público, salvo nos casos em que 

há presunção legal de lesividade da conduta, o que a tornaria 

lesividade in re ipsa, situação em que o autor popular está 

dispensado de demonstrar concretamente o prejuízo.  

O presente caso se ajusta à situação descrita, em que o autor popular 



 
 

Rcl 29.508 12 

não descreve e nem demonstra qualquer dano concreto ao patrimônio 

público, mas se arvora na presunção legal erigida pelo art. 4º, I da 

Lei n. 4.717/65 para presumir a lesividade da nomeação da Exma. 

Deputada ao cargo de Ministra do Trabalho. Caso assim não o 

fizesse, a ação popular seria prontamente incabível, pela ausência de 

demonstração da lesividade. 

(...) 

Apenas se caracteriza violação ao princípio da moralidade nos casos 

de ação popular com comprovação material da lesividade ao 

patrimônio público (lesividade in re ipsa), nas hipóteses que se 

enquadrem no art. 4º da Lei n. 4.717/65.  

Noutros termos, a invocação ao art. 37, caput, da CRFB/88 

apenas se afigura possível ante a violação anterior do art. 4º da 

Lei n. 4.717/65, o que caracteriza violação meramente reflexa ao 

texto constitucional. 

 

 

Tal ponto foi ressaltado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, ao deferir o pedido de suspensão da União, que assim destacou:  

Assim, no caso dos autos, em que se discute a possibilidade de 

controle judicial da moralidade administrativa na nomeação de 

Ministro de Estado pelo Presidente da República, há evidente debate 

infraconstitucional, consubstanciado na previsão legal – art. 4, I, da 

Lei nº 4.717/1962 – sobre a nomeação (admissão) ao serviço público 

(Administração Pública). 

 

Além disso, os autores tentam extrair do mencionado dispositivo a 

nulidade do ato de nomeação, por supostamente violar o princípio da 

moralidade. No entanto, importa destacar que o referido dispositivo legal 

inquina de nulidade a admissão no serviço público se realizada em 

desobediência às condições de habilitação das normas legais, regulamentares 

ou constantes de instruções gerais. A existência de condenações de natureza 

trabalhista não consta em nenhum regramento legal como impeditivo para ser 

nomeado ao cargo de Ministro de Estado. 

A União não olvida que, no juízo de origem, a liminar foi deferida 

por se ter entendido, em sede de análise precária do pedido liminar, que a 

nomeação para cargo de Ministro do Trabalho, de pessoa já condenada em 

reclamações trabalhistas, configuraria suposto desrespeito ao princípio da 
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moralidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição. Nesse 

sentido, merece destaque o seguinte trecho da decisão proferida pelo Juízo 

Federal da Subseção Judiciária de Niterói/RJ, in verbis: 

Alegam que sendo a indicada ao Ministério do Trabalho uma pessoa 

que praticou pessoalmente graves violações das leis trabalhistas, 

flagradas e comprovadas em pelo menos 02 (duas) demandas 

judiciais, parece ofender ao juízo médio de razoabilidade dar-lhe 

atribuições próprias de autoridade cuja incumbência será 

fiscalizar o cumprimento de normas que ela própria demonstrou 

não respeitar. 

(...) 

Em exame ainda que perfunctório, este magistrado vislumbra 

fragrante desrespeito à Constituição Federal no que se refere à 

moralidade administrativa, em seu artigo 37, caput, quando se 

pretende nomear para um cargo de tamanha magnitude, Ministro do 

Trabalho, pessoa que já teria sido condenada em reclamações 

trabalhistas, condenações estas com trânsito em julgado, segundo os 

veículos de mídia nacionais e conforme documentação que consta da 

inicial “processos 0010538-31.2015.5.01.0044, encerrado com 

decisão judicial transitada em julgado, (fls. 29/246 - note-se 

especialmente que operou-se o trânsito em julgado da decisão 

condenatória cf. fls. 169); e 0101817- 52.2016.5.01.0048, encerrado 

com acordo judicial (fls. 323/324)”. 

É bem sabido que não compete ao Poder Judiciário o exame do 

mérito administrativo em respeito ao Princípio da separação dos 

Poderes. Este mandamento, no entanto, não é absoluto em seu 

conteúdo e deverá o juiz agir sempre que a conduta praticada for 

ilegal, mais grave ainda, inconstitucional, em se tratando de lesão a 

preceito constitucional autoaplicável. 

 

Ocorre que, apesar de o magistrado a quo ter invocado o princípio 

da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição), constata-se, de 

uma leitura detida da decisão, que não há qualquer vetor ou parâmetro 

normativo, extraído diretamente do texto constitucional, que possa dar suporte 

à conclusão pela censura ao ato de nomeação da Deputada Federal ao cargo de 

Ministro de Estado do Trabalho. Na verdade, houve simples invocação da 

moralidade, sem que se buscasse, diante das circunstâncias do caso, densificar 

o seu conteúdo, o que, em última ratio, consubstancia mero subjetivismo.  
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Certo é que, tanto a petição inicial da ação popular quanto as 

decisões de 1ª e 2ª instâncias tentam extrair a suposta violação da moralidade a 

partir de um cotejo entre as atribuições do cargo com o conteúdo das 

condenações nas ações trabalhistas. Veja-se o seguinte trecho da petição 

inicial: 

Note bem, Exª, em momento algum os autores pregaram que uma 

condenação trabalhista, por si só, seja causa direta de impedimento 

indiscriminado para o exercício de cargos públicos em geral. O que 

se sustenta, na verdade, é que a avaliação do critério moral não é 

estática. Deve-se ponderar o contexto e as circunstâncias de cada 

caso concreto. Efetivamente, choca a sociedade ter uma Ministra 

do Trabalho com condenações trabalhistas, assim como chocaria 

um presidente de Departamento de Trânsito que acumula infrações 

de trânsito ou um presidente de Banco estatal com restrições no 

SERASA. A hipótese, portanto, é de avaliação da pertinência 

temática entre a restrição apontada e o cargo pretendido como 

fato gerador de imoralidade. 

 

Entretanto, apesar de, a princípio, aparentar que a discussão 

envolva a aplicação do art. 37, caput, da Constituição da República, tal 

interpretação demanda, necessariamente, a análise de legislação 

infraconstitucional. 

Isso porque o princípio da moralidade não possui densidade 

normativa suficiente para ser aplicado, no caso concreto, de forma autônoma, 

direta e independente de qualquer norma infraconstitucional. 

Sobre esse ponto, cumpre transcrever o excerto pertinente da 

decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (peça nº 36, fl. 9): 

De fato, o que confere densidade ao princípio constitucional da 

moralidade administrativa é a legislação infraconstitucional que 

dispõe acerca dos limites e possibilidades de atuação do 

administrador, estabelecendo parâmetros através dos quais se 

torna possível avaliar nos casos concretos a boa-fé do agente 

público e sua lealdade para com o funcionamento das 

instituições. A moralidade administrativa, portanto, consiste numa 

específica modalidade de ética, a ética da legalidade, cuja construção 

requer necessariamente a análise do quadro normativo existente. 
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Assim, no caso dos autos, em que se discute a possibilidade de 

controle judicial da moralidade administrativa na nomeação de 

Ministro de Estado pelo Presidente da República, há evidente debate 

infraconstitucional, consubstanciado na previsão legal – art. 4º, I, da 

Lei nº 4.717/1962 – sobre a nomeação (admissão) ao serviço público 

(Administração Pública): 

(...) 

 

No caso dos autos, o fato gerador da suposta imoralidade seria, no 

entender dos reclamantes, a “pertinência temática” das atribuições do cargo de 

Ministro de Estado do Trabalho com a natureza das condenações judiciais 

trabalhistas.  

O caráter infraconstitucional da controvérsia se revela ainda mais 

nítido quando se nota que, na prática, o único fundamento adotado pela decisão 

proferida na 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói-RJ para deferir a 

suspensão do decreto de nomeação da deputada federal Cristiane Brasil foi o de 

que esse ato “parece ofender ao juízo médio de razoabilidade dar-lhe 

atribuições próprias de autoridade cuja incumbência será fiscalizar o 

cumprimento de normas que ela própria demonstrou não respeitar”. 

No entanto, a tentativa de atribuir densidade ao princípio da 

moralidade, a partir dessa perspectiva, implica necessariamente a análise de 

normas eminentemente infraconstitucionais, pois o cotejo analítico entre as 

atribuições do cargo e o teor das condenações trabalhistas demanda análise 

exclusiva de disposições infraconstitucionais. 

A decisão, como se percebe, considerou que condenações 

trabalhistas poderiam obstar a nomeação para o cargo de Ministro de Estado 

do Trabalho. 

A Constituição, todavia, nada dispõe sobre o Ministério do 

Trabalho nem sobre seus Ministros. Apesar da relevância daquela Pasta, 

na Constituição da República não há uma menção sequer ao Ministério. É 

impossível dela se extrair, de forma direta, qualquer atribuição do titular 
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dessa função. 

Em verdade, o ato normativo que prevê as atribuições da Pasta 

e de seu titular é a Lei nº 13.502/2017, que “Estabelece a organização básica 

dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios” e assim dispõe: 

Art. 55. Constitui área de competência do Ministério do Trabalho: 

I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio 

ao trabalhador; 

II - política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho; 

III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e 

aplicação das sanções 

previstas em normas legais ou coletivas; 

IV - política salarial; 

V - formação e desenvolvimento profissional; 

VI - segurança e saúde no trabalho; 

VII - política de imigração laboral; e 

VIII - cooperativismo e associativismo urbano. 

 

É notório que a União entende que a nomeação de Ministro de 

Estado é matéria afeta à discricionariedade do Presidente da República e não 

tem limitações outras que não as constantes da própria Constituição Federal.  

Entretanto, ainda que se entendesse legítimo o requisito criado 

pela decisão judicial em referência, percebe-se que, para que se realizasse o 

cotejo entre as atribuições específicas do cargo de Ministro de Estado do 

Trabalho e o requisito específico para ele criado, qual seja, a ausência de 

condenações trabalhistas, seria necessário o exame da legislação pertinente (art. 

55 da Lei 13.502/2017), o que corrobora que a controvérsia é notoriamente 

infraconstitucional. 

Assim, embora os requisitos para a nomeação de cargos 

fundamentais da República derivem inicialmente do texto constitucional, 

mostra-se claro que a decisão reclamada apresenta debate que com a 

Constituição não se limita, mas por ela apenas indiretamente perpassa, 

centrando-se, sobretudo, no arcabouço normativo meramente legal aqui já 

apresentado. 
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Justamente por esse motivo, não merece prosperar o argumento 

aduzido pela Procuradoria-Geral da República no parecer apresentado nestes 

autos, a saber: 

Exatamente por não haver norma infraconstitucional que indique os 

requisitos a serem observados por candidatos ao cargo de Ministro de 

Estado é que a decisão liminar apoiou-se, para suspender o decreto 

de nomeação, exclusivamente no princípio da moralidade. Contra 

essa decisão, vale notar que a União interpôs agravo de instrumento, 

apresentando argumentos constitucionais relacionados com o 

princípio da separação dos poderes e da moralidade administrativa, 

bem como com a competência do Presidente da República para 

nomear Ministros de Estado (84-I da CF). No pedido de suspensão 

de liminar formulado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, ateve-se, por sua vez, aos argumentos de inadequação da via 

eleita por falta de prova da lesividade ao erário e de ofensa aos arts. 

2º e 84-I da CF. Nada falou sobre o art. 4º-I da Lei nº 4.717/1965, o 

que, por falta de prequestionamento, possivelmente inviabilizará a 

interposição de recursos especiais ao STJ neste ponto. 

 

Ora, como já dito, apesar de a decisão de primeira instância ter 

mencionado o princípio da moralidade, não foi diretamente da Constituição que 

foram hauridos os parâmetros para suspender o ato de nomeação. Por oportuno, 

vale ressaltar que também não merece prosperar a alegação de ausência de 

prequestionamento, pois o recurso de agravo de instrumento sequer foi julgado 

pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E, no tocante à suposta ausência 

de prequestionamento da matéria no bojo da suspensão ajuizada perante aquela 

Corte regional, não cabe cogitar tal exigência nessa via processual, pois ela não 

consubstancia sucedâneo recursal. 

Igualmente não merece prosperar, no caso em tela, a tese segundo 

a qual a competência constitucional dessa Suprema Corte atrairia a questão 

legal quando esta estivesse vinculada ao aspecto constitucional. Com isso, 

caberia a essa Corte a competência para apreciar eventual pedido de suspensão 

fundado em questão constitucional e legal. 

Isso porque, no presente caso, conforme demonstrado, o 

dispositivo constitucional citado não possui densidade suficiente e a tentativa 
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de concretizá-lo foi feita, ainda que de modo implícito, por meio de disposições 

infraconstitucionais. Não há, portanto, concomitância de fundamentos legal e 

constitucional, mas, sim, vale repetir, mera menção a dispositivo constitucional 

que, por si só, é insuficiente para consubstanciar fundamento para a decisão 

judicial. No ponto, basta relembrar que a decisão parte do pressuposto de que 

não haveria adequação entre a pessoa nomeada e as atribuições do cargo 

previstas na Lei nº 13.502/2017. 

Quanto a esse aspecto, cumpre ressaltar que há jurisprudência 

consolidada dessa Corte, formada no bojo de reclamações que discutiam a 

competência para a apreciação de contracautela, no sentido de que, se a 

causa tiver por fundamento princípio constitucional genérico, dependente de 

norma infraconstitucional para sua concretização, a competência para a 

apreciação do pedido de suspensão é do Presidente do Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, merecem ser citados, a título de exemplo, os seguintes 

julgados (grifou-se): 

 

Observa-se, portanto, que o debate travado na origem se dá em nível 

infraconstitucional, tocando apenas de modo reflexo as normas 

integrantes da Constituição da República. Tal constatação se 

mostra ainda mais patente quando se examinam trechos da decisão 

de concessão de segurança: (…) Sendo esse o quadro, há de se 

destacar que o exame da alegada ofensa aos princípios da 

legalidade e da eficiência, quando demanda incursão na 

legislação infraconstitucional, como na espécie, refoge à 

competência do Supremo Tribunal Federal pela via do recurso 

extraordinário. Logo, sendo inadmissível recurso extraordinário 

a ser eventualmente interposto nos autos da ação subjacente ao 

pedido de suspensão em epígrafe, este se mostra incognoscível, 

devendo ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça. (SS 5193, 

Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) 

CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/08/2017, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29/08/2017 

PUBLIC 30/08/2017) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE 

DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/93. 

INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
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COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS 

CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Norma infraconstitucional. 

Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o 

entendimento de que compete ao Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança 

quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas 

infraconstitucionais. 2. Reclamação. Liminar concedida pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em 

princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta 

realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as 

múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da 

competência desta Corte. Inexistência. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (Rcl 2371 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2004, DJ 16-04-2004 

PP-00053 EMENT VOL-02147-02 PP-00411) 

 

Na mesma direção, merece destaque a recente decisão, também 

proferida em sede de reclamação, na qual se discutia a competência da 

Presidência dessa Suprema Corte para apreciar o pedido de contracautela, in 

verbis (grifou-se): 

A competência dessa Suprema Corte para julgamento do pedido de 

suspensão da decisão no AI nº 004760-98.2015.01.0000/DF é 

defendida pela ABRAGEL sob a alegação da a demanda 

originária estar fundamentada na regra do art. art. 37, XXI, da 

CF, bom como “[n]os princípios da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, assim como [n]os postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade, todos igualmente de natureza 

constitucional (art. 5°, incisos LIV e LV)”.  

Acerca da alegada violação aos postulados acima referidos, há 

jurisprudência desta Suprema Corte que afirma a necessidade de 

análise de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais 

ou editalícias para conhecimento da temática constitucional, a 

revelar ofensa reflexa da Constituição da República, a qual não 

viabiliza o manejo do recurso extraordinário. Nesse sentido:  

 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. 

PERMISSÃO. INDENIZAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE 

DA JURISDIÇÃO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2001. 1. A controvérsia, a teor do já 

asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. 

Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões 

recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação 

infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar 

oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário. 2. O exame da alegada ofensa ao 

art. 5º, XXXV e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que 

devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de 

prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que 

refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da 

Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a 

infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Desatendida 

a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa 

jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e 

não provido” (RE nº 576.437/MG-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira 

Turma, DJe de 1º/7/2015). 

 

(...)  

Essa Suprema Corte, em sede de reclamação constitucional, 

firmou-se ainda no sentido de afirmar que não há usurpação de 

sua competência para apreciar pedido de contracautela quando a 

“[c]ausa de pedir [está] fundada em princípios constitucionais 

genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas 

infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da 

Administração Pública (...)”. 

(Rcl 24781, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Proferida 

pelo(a) Ministro(a) VICE-PRESIDENTE, julgado em 15/12/2017, 

publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 

18/12/2017 PUBLIC 19/12/2017) 

 

Nota-se, portanto, que a situação dos autos se mostra semelhante à 

desses precedentes, qual seja: a causa de pedir está fundada em princípio 

constitucional genérico, que, no entanto, concretiza-se por meio de normas 

infraconstitucionais. Logo, eventual recurso extraordinário não seria sequer 

conhecido por essa Suprema Corte, já que estaria configurada ofensa 

constitucional reflexa. 

Nesse ponto, a reforçar a inviabilidade de futuro recurso 

extraordinário, cumpre destacar que a jurisprudência desse Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que, por demandar a revisão da 

legislação infraconstitucional pertinente, eventuais alegações de violação 

ao princípio da moralidade se consubstanciam em ofensa meramente 
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reflexa ao texto constitucional. Confira-se (sem grifos no original): 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO 

DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA 

CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA 

REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. I – A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no 

sentido de que, nos procedimentos administrativos, é necessária a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

conforme assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição. Precedentes. 

II – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, 

quanto à suposta violação à ampla defesa e ao contraditório no 

processo administrativo ao qual foi submetido o ora agravante, 

necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 

Precedentes. III – As alegações de desrespeito aos postulados da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

se dependentes de reexame prévio de normas 

infraconstitucionais, podem configurar, quando muito, situações 

de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. III – 

Agravo regimental improvido. (ARE 728143 AgR, Relator(a):  Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 

11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 24-06-

2013 PUBLIC 25-06-2013) 

 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Renovação cadastral no cadastro de fornecedores (SUCAF). 

Moralidade administrativa. Proibição de contratar. Direito local. 

Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 

Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise 

de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame 

dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas 

nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável 

o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista se tratar, na 

origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 

(ARE 980009 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 05/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

111 DIVULG 25-05-2017 PUBLIC 26-05-2017) 

 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. 

Violação aos arts. 1º, 14, § 9º, 17, III, e 37 da Constituição e aos 

princípios da democracia, da soberania popular, da moralidade e 

da proteção. 3. Controvérsia que depende do exame prévio de 

normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição. 4. 

Violação ao art. 93, IX, da Constituição. Não ocorrência. 3. Agravo 
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regimental a que se nega provimento. (ARE 729750 AgR, Relator(a):  

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-05-2013 

PUBLIC 23-05-2013) 

 

Ad argumentadum tantum, releva destacar que, a prevalecer a 

conclusão a que os órgãos julgadores do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região chegaram, ter-se-á que, toda condenação judicial (independentemente 

da sua natureza), minimamente relacionável a qualquer área de atuação de um 

agente público, seria obstáculo para o exercício da função pública.  

No caso dos autos, importa ressaltar, a decisão de primeira 

instância sequer esmiúça o conteúdo das ações trabalhistas, para daí extrair 

algum suposto elemento concreto que pudesse inquinar de imoralidade o ato de 

nomeação. Pelo contrário, concluiu pela violação à moralidade com base na 

mera existência de condenações trabalhistas e chega a afirmar que, “segundo os 

veículos de mídia nacionais” as condenações transitaram em julgado. 

Disso constata-se a fragilidade e a ausência de critérios para se 

afastar o ato de nomeação em comento que foi exarado no âmbito da absoluta 

legalidade. De outro lado, não se pode deixar de ressaltar o risco que decisões 

desse jaez trazem à ordem jurídica.  

Com efeito, a prevalecer, sem que haja respaldo normativo algum, 

o entendimento exarado pelo juízo de origem, a nomeação de qualquer 

agente público, inclusive a de membros de Tribunais Superiores, passaria 

a poder ser controlada por qualquer membro do Poder Judiciário de 

qualquer instância, a partir de concepções subjetivas a respeito de 

princípios constitucionais.  

Por fim, cumpre salientar que a reclamação também é incabível 

por outro fundamento: ainda que se entenda que há controvérsia constitucional 

direta com relação ao princípio da moralidade e que é da competência desse 

Supremo Tribunal decidir sobre requerimento de suspensão, fato é que, nas 
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alegações da União, há fundamento infraconstitucional autônomo, 

desvinculado de qualquer matéria constitucional, cuja apreciação cabe tão 

somente ao Superior Tribunal de Justiça: a prevenção. 

Com efeito, conforme alegado pelo ente central desde a primeira e 

segunda instâncias e cabalmente comprovado na petição inicial do pedido de 

suspensão de liminar ajuizado pela União no Superior Tribunal de Justiça (fl. 

17 e 18 da SLS 2340/RJ), às vésperas da posse da deputada federal Cristiane 

Brasil como Ministra de Estado do Trabalho, houve um ajuizamento maciço de 

ações populares, difundidas por diversas Subseções Judiciárias do Estado do 

Rio de Janeiro.  

A primeira delas foi ajuizada perante a 1ª Vara Federal de 

Teresópolis e proposta no dia 7 de janeiro de 2018, às 16h36m, ao passo que 

todas as demais demandas foram ajuizadas posteriormente, ao longo dos dias 7 

e 8 de janeiro de 2018. A ação popular que deu ensejo a esta reclamação, 

especificamente, foi ajuizada no dia 07/01/2018, às 20h11m. 

Ocorre que, conforme já mencionado, a Lei da Ação Popular (Lei 

n. 4.717/65) prevê expressamente em seu art. 5º, § 3º, que a mera propositura 

da ação consiste no marco para a prevenção do juízo para as subsequentes 

ações intentadas contra as mesmas partes e sob a égide dos mesmos 

fundamentos. Para que não haja qualquer dúvida, cumpre repisar a redação 

daquele dispositivo legal: “A propositura da ação prevenirá a jurisdição do 

juízo para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as 

mesmas partes e sob os mesmos fundamentos” (grifou-se). 

Assim, indene de dúvida que o juízo da 4ª Vara Federal de Niterói 

era, desde o princípio, incompetente para o julgamento da causa, sendo, 

portanto, nula a decisão que deferiu o pedido de liminar em favor dos ora 

reclamantes, nos termos dos arts. 64 e seguintes do Código de Processo Civil. 
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Tal controvérsia é, como se percebe, notoriamente 

infraconstitucional (Lei nº 4.717/1965 e Código de Processo Civil), a ensejar 

futuro aviamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.  

Ademais, o argumento, por si só, é capaz de cassar as decisões do 

juízo de origem e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, haja vista que, 

caso acolhido, importará na nulidade das decisões e na remessa dos autos ao 

juízo competente – o qual, inclusive, indeferiu a liminar nele requerida em ação 

idêntica. 

Logo, ainda que se entenda que há um fundamento constitucional 

na controvérsia, existe, também, fundamento suficiente de natureza 

infraconstitucional que ensejaria a apreciação de recurso especial pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o qual, por si só, é capaz de sustar a decisão.  

Nessa hipótese, pode-se aplicar a mesma ratio decidendi que deu 

ensejo à edição da Súmula nº 283 dessa Suprema Corte, in verbis: “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  

Seria, assim, extremamente improvável que esse STF conhecesse 

de um recurso extraordinário cujo objeto fosse a discussão sobre a regra 

processual da prevenção. E mais, resta inequívoco que esta questão não está 

vinculada diretamente à Constituição Federal. 

Logo, havendo fundamento legal autônomo para sustentar a 

anulação da decisão, a competência para o deslinde da causa passa, de fato, 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 

V – DA CONCLUSÃO 

Pelo exposto, requer a União seja negado seguimento à presente 

reclamação ou, subsidiariamente, com esteio no art. 487, I, do Código de 
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Processo Civil, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na 

exordial, considerando-se, essencialmente, a natureza infraconstitucional da 

matéria, a fundamentar o reconhecimento da competência do Superior Tribunal 

de Justiça para a análise do pedido de suspensão de liminar ajuizado pela 

União. 

Requer, outrossim, a condenação das partes autoras ao pagamento 

dos ônus da sucumbência e protesta provar o alegado por todos os meios 

admitidos em Direito. 

Termos em que, pede deferimento. 

Brasília,        de janeiro de 2018. 

 

GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA 

Advogada-Geral da União 
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