
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.367 - DF (2018/0085585-9)
  

RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : UNIÃO 
REQUERIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO 
INTERES.  : VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E 

INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : RONALDO LÁZARO TIRADENTES  - AM004113    

KIE MARIEE CAVALCANTE HARA TIRADENTES  - AM004779 

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de contracautela formulado pela UNIÃO com a finalidade 

de suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n.º 1001079-05.2018.4.01.3200, em 

que a Juíza Federal da 1.ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas ratificou em parte "o teor da 

liminar concedida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Manaus, agregou novos 

fundamentos e determinou a imediata suspensão do contrato firmado entre as rés 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRÁS e VIASAT INC" (fl. 1) – ato cuja 

eficácia não foi sobrestada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região ao 

apreciar a pretensão formulada na Suspensão de Liminar n.º 1009347-45.2018.4.01.0000 (fls. 

120-124).

Colhe-se nos autos que foi firmado contrato para que a capacidade integral da 

Banda Ka do Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégias – 

SGDC-1, pertencente à sociedade de economia mista Telecomunicações Brasileiras S/A 

(TELEBRAS), fosse explorada pela empresa Viasat Inc. (VIASAT), para que esta ofereça 

serviços e equipamentos que garantam acesso à internet , de banda larga, de qualidade em 

todo o território nacional. 

Em 23/3/2018, na Ação n.º 0610975-17.2018.8.04.0001 – proposta pela 

empresa Via Direta Telecomunicações por Satélite e Internet Ltda. e pela empresa Rede de 

Rádio e Televisão Tiradentes Ltda. contra a Telebrás e Viasat –, o Juiz de Direito da 14.ª Vara 

Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM deferiu tutela de urgência de 

natureza antecipada para determinar "às requeridas que se abstenham de dar início e/ou 

continuidade às atividades previstas no contrato estratégico para avançar no uso comercial 

da capacidade do SGDC-1, em regime de contratação exclusiva e em condições 

diferenciadas, firmado entre as requeridas, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 
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(duzentos mil reais) até o limite de 15 (quinze) dias-multa " (fl. 107).

Em 27/3/2018, o Juiz Estadual declinou da competência para Justiça Federal, 

após a União ter manifestado o interesse de intervir na lide (fls. 109-110).

Aos 2/4/2018, a Juíza Federal da 1.ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas 

ratificou em parte a tutela deferida pela Justiça Estadual, com o acréscimo de fundamentos 

constitucionais, e determinou a imediata suspensão do contrato sub judice  (fls. 112-116). 

Reitere-se, os efeitos dessa decisão foram mantidos pelo Presidente da Corte de origem em 

9/4/2018, quando da apreciação da Suspensão de Liminar n.º 1009347-45.2018.4.01.0000 

(fls. 120-124).

Daí o presente pedido suspensivo, em que a União, em síntese, impugna a 

cautela a ela contrária por causar "grave lesão à ordem pública e à ordem econômica, 

ignorando a importância das políticas públicas diretamente relacionadas com o 

planejamento, monitoramento, construção e lançamento do Satélite Geoestacionário de 

Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC" (fl. 3). 

Nas razões, o Ente Público afirma ser da Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça a competência para julgar a contracautela, porque a controvérsia versaria tão somente 

"sobre a escorreita aplicação dos dispositivos da Lei das Estatais, Lei 13.303/2016, no que 

concerne aos procedimentos licitatórios pela Telebrás; do art. 566 do Código Civil, por 

entender a parte autora ter se aperfeiçoado um contrato de locação com a Telebrás; bem 

como do art. 422 do Código Civil, que trata da boa-fé contratual " (fl. 7) e porque não haveria 

"na petição inicial qualquer embasamento jurídico de índole constitucional " (fl. 8). 

Defende seu interesse na causa, em razão dos "impactos deletérios em uma 

série de políticas públicas do Governo Federal, notadamente, mas não exclusivamente, nos 

seguintes programas a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações - MCTIC, a saber: 1. Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao 

Cidadão (GESAC); 2. Educação Conect@da; 3. Internet para todos; e 4. Programa Nacional 

de Banda Larga" (fl. 11).

Narra que os estudos para concepção do referido satélite iniciaram-se em 2011; 

o regramento sobre a sua gestão de planejamento, construção e lançamento foi editado em 

2012 (Decreto n.º 7.769); e seu lançamento ocorreu em 4/5/2017. Menciona também que as 

pesquisas e investimentos no projeto foram da ordem aproximada de 3 bilhões de reais, e que 

atualmente o equipamento encontra-se em órbita, com duas capacidades: uma militar, 
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denominada Banda X – alegadamente "cedida ao Ministério da Defesa por meio de contrato 

de cessão de direito de uso pelo prazo de 15 anos" (fl. 11) e uma civil, a Banda Ka, destinada 

à exploração comercial.

Alega a configuração de grave lesão à ordem pública e administrativa, porque 

a) o "Estado Brasileiro vem desenvolvendo uma série de políticas públicas que serão 

gravemente impactadas com a decisão ora vergastada " (fl. 14); b) o programa visa ao 

atendimento de "localidades sem qualquer acesso à rede mundial de computadores, em 

situação de absoluta exclusão digital, vivendo de maneira desigual com os demais cidadãos 

residentes nos grandes centros do país" (ibidem ); c) "a Exploração Comercial da capacidade 

em banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC 

pela Telebrás, como enfatizado, está alinhada com os objetivos de fomentar e difundir o 

Programa Nacional de Banda Larga-PNBL, em estrito cumprimento ao artigo 173 da CF/88, 

ao artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 5.792/72 e ao artigo 4º, inciso III, do Decreto nº 

7.175/2010 " (fl. 18); e d) "a mencionada antecipação de tutela desconsidera aspectos 

técnicos, de modo [...] a configurar claro perigo de dano inverso, diante das obrigações 

legais e contratuais assumidas pela sociedade de economia mista perante o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações " (fl. 34).

Sustenta também a possibilidade de grave lesão à economia pública, 

essencialmente porque a) caso não seja imediatamente iniciada a "execução do contrato 

firmado entre MCTIC e Telebrás – para a qual é imprescindível a participação da empresa 

VIASAT – a União deixará de executar as políticas públicas em questão com enorme 

aumento de sua qualidade (dez vezes superior ao atualmente praticado) e por um preço 93% 

inferior em termos proporcionais " (fl. 20); b) "a União se verá obrigada a celebrar termo 

aditivo com a atual contratada para evitar a total paralisação dos serviços prestados no 

âmbito do Programa GESAC e demais programas citados anteriormente " (ibidem ); c) "o 

satélite é um bem perecível, com duração média de quinze anos, e que é imprescindível para 

a eficiência do projeto que não se perca sua vida útil" (ibidem ); e d) "a União aportou 

diretamente R$1,73 bilhão para a construção e lançamento do SGDC, a título de 

participação do capital da Telebrás, recursos estes aportados prevendo o retorno a partir da 

utilização de sua capacidade civil, o qual ficará seriamente comprometido caso se suspenda 

ou interrompa o processo de comercialização iniciado " (fl. 21).

Ventila, ainda, fundamentos acerca do mérito da causa, de que a) na hipótese a 
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exigência de licitação foi afastada com fundamento no art. 28, § 3.º, da Lei n.º 13.303/2016 

(Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios); b) "sob a ótica do 

direito privado, incorreu em erro a decisão vergastada ao partir da premissa de que 

haveriam negociações preliminares entre as empresas demandantes e a Telebrás " (fl. 31); e 

c) "o modelo de funcionamento do SGDC deixa claro que, a par da relatada implementação 

de diversas políticas públicas de comunicação e educação, bem como do respeito à 

legislação de regência, há, sim, proteção da segurança das informações de defesa nacional 

e, consequentemente, resguardo à soberania do país na área" (ibidem ), notadamente porque 

"o âmbito de comunicações militares não é afetado em absoluto por qualquer parceria que se 

desenvolva na banda Ka" (fl. 32).

Ao final, pugna pela suspensão "da integralidade da tutela concedida pelo 

juízo federal da 1ª Vara Federal Cível de Manaus na Ação Ordinária 1001079- 

05.2018.4.01.3200, tendo em vista a presença dos requisitos previstos no art. 4º da Lei 

8.437/1992, especialmente a grave lesão à ordem administrativa e à economia pública " (fl. 

35), até o trânsito em julgado da causa principal.

O pedido de contracautela foi impugnado espontaneamente pelas empresas Via 

Direta Telecomunicações por Satélite e Internet Ltda. e Rede de Rádio e Televisão Tiradentes 

Ltda. às fls. 174-183.

É o relatório do necessário. Decido.

A competência para apreciação da medida de contracautela está prevista no art. 

25 da Lei n.º 8.038/90, com a seguinte redação: 

"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 Estados e do Distrito Federal. " (grifei)

Ao interpretar o referido dispositivo, estabeleceu a Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça que a atribuição desta Presidência para examinar pedido 

suspensivo está vinculada à fundamentação exclusivamente infraconstitucional da causa 
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de pedir da ação principal. A propósito, cito os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. [...]. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A competência da Presidência do STJ para julgar pedido de 
contracautela está vinculada à fundamentação de natureza 
infraconstitucional, com conteúdo materialmente federal, da causa  de pedir  
indicada  no feito principal . Inteligência do art. 25 da Lei n.º 8.038/90 .

2. [...].
3. Agravo interno desprovido. " (AgInt na SS 2.897/BA, Rel. Min. 

LAURITA VAZ – Presidente –, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 
29/11/2017 – grifei.)

"CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. 
EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DE MÉRITO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR AJUIZADO 
PERANTE O TRIBUNAL  A QUO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - A teor do art. 25 da Lei n. 8.038/90, o pedido de suspensão da 
execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança 
originário de Tribunal de Justiça, cuja causa de pedir tenha fundamento 
infraconstitucional, deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça .

II - [...].
Reclamação procedente para cassar a decisão proferida pelo 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
do Sul nos autos da Suspensão de Liminar n. 1402029-72.2016.8.12.0000. " 
(Rcl 31.991/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO – Presidente –, Corte 
Especial, julgado em 17/8/2016, DJe 30/8/2016 – grifei.)

"PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CAUSA 
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . Se a causa petendi é de natureza 
constitucional , nada importa a dimensão infraconstitucional que lhe tenha 
dado o juiz ou o tribunal local, nem o fundamento do pedido de suspensão; a 
vocação dela é a de ter acesso ao Supremo Tribunal Federal. Agravo 
regimental não provido. " (AgRg na SLS n.º 1.372/RJ, Rel. Min. ARI 
PARGENDLER – Presidente –, Corte Especial, DJe 23/9/2011 – grifei.)

No caso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar 

a pretensão formulada nos presentes autos.

Na petição inicial do feito originário, os Autores Via Direta 

Telecomunicações por Satélite e Internet LTDA. e Rede de Rádio e Televisão Tiradentes 

LTDA., ora Interessados, a despeito de terem narrado a ocorrência de ofensa a dispositivos 

legais, alegaram também, como causa de pedir, violação dos "interesses nacionais e [do] 

Princípio da Soberania Nacional Econômica (art. 170, I da CF)" (fl. 137), pois teria ocorrido 
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"escandalosa entrega gratuita do patrimônio brasileiro aos americanos " (ibidem ). 

Por isso, na decisão em que ratificou parcialmente a decisão do Juízo de 

Direito da 14.ª Vara Cível da Comarca de Manaus/AM, a Juíza Federal da 1.ª Vara Cível da 

Seção Judiciária do Amazonas desenvolveu fundamentação baseada da Carta Magna. Por 

elucidativo, destaco o seguinte trecho desse decisum (fls. 113-114):

"10. Em assim sendo, se o edital de Chamamento Público n. 2 que 
estabeleceu as regras originais do leilão público previa o leilão de 3 (três) 
lotes, para contemplar 3 (três) empresas do ramo de telecomunicação, não se 
identifica norma vigente que autorize a requerida TELEBRAS a escolher ao 
seu alvedrio uma empresa com exclusividade, utilizando critérios sem 
transparência e sem a devida publicidade, a contrariar os princípios da 
legalidade, moralidade, publicidade e isonomia entre interessados em 
contratar com a administração pública. Mais grave ainda quando a empresa 
é cem porcento estrangeira .

11. Mesmo que este juízo fizesse um esforço argumentativo 
imensurável, não haveria como encontrar nas leis e na Constituição do país  
uma norma ou princípio que sustentasse a entrega da exploração do único 
satélite de defesa estratégica à uma empresa estrangeira, sem qualquer 
previsão mínima nem mesmo em Edital.

12. A escolha da requerida TELEBRAS, mediante exclusividade, 
por uma empresa estrangeira para operar o satélite 100% brasileiro, revela 
ao mesmo tempo ilegalidade e anomalia administrativa, mediante a 
inobservância do dever de garantir a eficácia do fundamento da soberania  
(art. 1º da CF) , demonstrando ainda violação à Lei das Licitações e das 
Estatais.

13. A questão da necessidade de garantir a soberania nacional já 
foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal . A Suprema Corte destacou 
que a soberania , como fundamento, funda-se no princípio da independência 
nacional. Ora, é claramente incompatível com a independência nacional a 
entrega do único satélite de defesa estratégica à empresa estrangeira. Aliás, 
trata-se de tragédia jurídica anunciada, consubstanciada na revelação de 
que a nação brasileira será reduzida à condição de refém de empresa 
estrangeira .

14. No ponto, nos autos da Reclamação 11.243, rel. p/ o acórdão o 
min. Luiz Fux, afirmou o Supremo Tribunal Federal que:

O art. 1º da Constituição assenta como um dos fundamentos 
do Estado brasileiro a sua soberania – que significa o poder político 
supremo dentro do território, e, no plano internacional, no tocante às 
relações da República Federativa do Brasil com outros Estados 
soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta Magna. A soberania 
nacional no plano transnacional funda-se no , efetivada pelo 
presidente da República, consoante suas princípio da independência 
nacional atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei Maior. A 
soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a 
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exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos 
representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a 
sua expressão no plano internacional, por meio do presidente da 
República. - grifei 

15. Todos os itens acima denotam a presença da plausibilidade do 
argumento da(s) requerente(s), sendo que a presença do risco de ineficácia da 
medida - caso concedida somente ao final - se revela pela proximidade da 
exploração exclusiva por empresa estrangeira do único satélite brasileiro de 
defesa nacional, o que expõe  a grave  risco a segurança  e a soberania  do 
país .

16. Não há risco de dano inverso, seja porque o satélite aguarda 
operação inédita e sua utilização deve servir à nação brasileira e não ao 
capital estrangeiro (na forma  como determinam  a Constituição  e as leis do 
país),  seja porque  todas as unidades  militares  estão protegidas  por sistema  
próprio,  não tratado  nesses  autos .

[...].
19. Neste caso, a contratação exclusiva de empresa estrangeira para 

operar satélite e telefonia brasileira afronta a Constituição , a lei das estatais 
e a das licitações e todo o segmento empresarial brasileiro de ramo 
especializado – o que torna o contrato insustentável. "

A ofensa a regras da Constituição da República suscitada na exordial da 

ação principal e as razões de decidir fundadas na Carta Magna – que se baseiam nos 

princípios da ordem econômica, da soberania nacional e de sua defesa – enunciam o status  

constitucional do presente pedido suspensivo feito. 

A propósito, destaco que a própria União, nas razões do presente pedido 

suspensivo, teceu "considerações acerca de elementos lançados falaciosamente na petição 

inicial , quando da narrativa fática, sobre a existência de riscos à soberania  nacional  a 

partir da comercialização da banda Ka do SGDC" (fl. 31 – grifei), além de ter aduzido que 

"no tocante à alegada questão da exploração por parte da Telebrás com parceira 

estrangeira, do ponto de vista da defesa  nacional , segundo o que afirmado pelas Forças 

Armadas, não encontra qualquer suporte fático, técnico ou jurídico a obstar o 

prosseguimento de sua execução " (fl. 34 – grifei).

Tem-se, assim, que hipoteticamente seria viável a interposição de recurso 

extraordinário. 

Daí, mister destacar que a legislação de regência confere atribuição para 

apreciar requerimento suspensivo ao Presidente do Tribunal a quem competir o 

conhecimento do respectivo recurso no feito principal. A propósito, destaco que o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar a SS n.º 2.918/SP, consignou o que se segue:
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"Vale ressaltar, ainda, ser irrelevante, para fixação da competência 
desta Suprema Corte, o fato de, no pedido de suspensão, ter sido suscitada 
ofensa a normas constitucionais. É que, 'para a determinação da competência 
do Tribunal, o que se tem de levar em conta, até segunda ordem, é - segundo 
se extrai, mutatis mutandis, do art. 25 da Lei 8.038/90  - o fundamento  da 
impetração : se este é de hierarquia infraconstitucional, presume-se que, da 
procedência do pedido, não surgirá questão constitucional de modo a 
propiciar recurso extraordinário ' (Rcl 543, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
Pleno, DJ 29.09.1995). " (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJ de 
25/05/2006 – grifei.)

Em razão da natureza incidental da medida de contracautela (RODRIGUES, 

Marcelo Abelha, Suspensão de Segurança – Sustação da eficácia de decisão judicial 

proferida contra o Poder Público. 3.ª ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 

2010, pp. 87 e seguintes), há subsidiariedade da suspensão de segurança em relação ao 

cabimento de eventual recurso na causa principal. 

Conforme já esclareceu a Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal, a 

via suspensiva é "destinada a 'salvaguardar  dos riscos  da execução  provisória  do julgado  os 

qualificados interesses públicos  – os relativos à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas – que a justificam, com vistas à eventual reforma  da decisão mediante o recurso  

cabível ' (Suspensão de Segurança n. 1.001, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 21.03.1996) " 

(Rcl 29.508/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática, DJe divulgado em 

15/2/2018 – grifei) – o que revela a instrumentalidade do feito suspensivo relativamente a 

um hipotético recurso na demanda axial.

Dessa forma, a competência para julgar a presente medida é da 

Presidência da Suprema Corte.

Ressalto, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu sua 

competência recursal extraordinária em diferentes controvérsias relacionadas aos princípios 

da ordem econômica, da soberania nacional e da defesa. Menciono, exemplificaticamente, 

os seguintes precedentes:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.  
AMBIENTAL. PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA ORDEM  
ECONÔMICA . LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS POR SACOS E SACOLAS DE MATERIAL 
ECOLÓGICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. " (RE 732686 RG, 
Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 19/10/2017, DJe 10/11/2017 – grifei.)
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"Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Proibição do uso 
de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas. 
Presença de repercussão geral. 

1. A decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de lei 
municipal paulistana que proibiu o transporte individual remunerado de 
passageiros por motoristas particulares cadastrados em aplicativos como 
Uber e Cabify. 

2. Constitui questão constitucional relevante definir se a proibição ao 
uso de carros particulares para o transporte individual remunerado de 
passageiros viola  princípios  da ordem econômica . 

3. Repercussão geral reconhecida. " (RE 1054110 RG, Rel. Min. 
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/10/2017, DJe 10/11/2017 – grifei.)

"ESTRANGEIRO – EXPULSÃO – FILHO BRASILEIRO – 
SOBERANIA NACIONAL  VERSUS FAMÍLIA – REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da 
possibilidade de expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro nasceu 
posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. " (RE 608898 RG, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 10/3/2011, DJe 27/9/2011 – grifei.)

"CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. 
SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS 
ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE 
DESPROVIDO. 

I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de 
remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras 
categorias de trabalhadores. 

II - O regime a que submetem os militares não se confunde com 
aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, 
prerrogativas e impedimentos próprios. 

III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um 
múnus público relacionado com a defesa  da soberania  da pátria . 

IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a 
fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço 
militar obrigatório nas Forças Armadas. 

V - Recurso extraordinário desprovido. " (RE 570177, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/4/2008, DJe 
26/6/2008 – grifei.)

No mais, a despeito de o presente requerimento também ser fundado em 

dispositivos infraconstitucionais, "havendo concorrência de matéria constitucional e 

infraconstitucional, [...] ocorre a vis atrativa da competência da Presidência do Supremo 

Tribunal Federal " (STJ, AgRg na SS n.º 1.730/MA, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Corte 

Especial, DJ de 6/8/2007). Idêntico entendimento já foi exarado pela Ministra Presidente do 

STF, ao concluir que "ainda que se considerasse a causa de pedir como elemento definidor 
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da competência para análise da medida de contracautela, esta será sempre do Supremo 

Tribunal Federal quando o direito material discutido apoiar-se em fundamento 

constitucional, atraindo-se  a matéria  legal subjacente  para este órgão  judicial " (Rcl 

29.508/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática, DJe divulgado em 15/2/2018 

– grifei).

Cito, ainda, os seguintes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça:

"PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 
COMPETÊNCIA.

Havendo concorrência de matéria constitucional e 
infraconstitucional, o entendimento desta Corte é no sentido de que ocorre  vis 
attractiva da competência de em. Ministro Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (SLS n.º 823, RS, DJ de 14.02.2008).

Agravo regimental não provido. " (AgRg no AgRg na SLS na SLS n.º 
1.334/MG, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe de 13/8/2012.)

"PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CAUSA COM 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.

Se a causa petendi é de natureza constitucional, nada importa a 
dimensão infraconstitucional que lhe tenha dado o juiz ou o tribunal local, 
nem o fundamento  do pedido  de suspensão ; a vocação dela é a de ter acesso 
ao Supremo Tribunal Federal. 

Agravo regimental não provido. " (AgRg na SLS n.º 1.372/RJ, Rel. 
Min. ARI PARGENDLER, DJe 23/9/2011 – grifei)

Concluo, por todos esses fundamentos, que a competência para processar e 

julgar o presente pedido é da Presidência do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fundamento no art. 34, 

inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
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Ainda, determino que os autos sejam encaminhados imediatamente ao 

STF, como já procedeu a Presidência do STJ (v.g., SLS n.º 2.353/SC, Rel. Min. LAURITA 

VAZ; SLS n.º 2.160/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; SS n.º 2.732/CE, Rel. Min. 

FELIX FISCHER; SS n.º 2.415/CE, Rel. Min. ARI PARGENDLER), independentemente da 

eventual interposição de recursos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília – DF, 19 de abril de 2018.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidente
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