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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 737.963 MINAS
GERAIS
RELATORA
AGTE.(S)

ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG E
OUTRO(A/S)
: ADVOGADO -GERAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: VERA LÚCIA DA SILVA
: ENY EFIGÊNIA DIAS E OUTRO(A/S)
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA
O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS.
INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE
TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO
EM 18.3.2011.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada
no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve
incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, na conformidade da ata
de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em
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negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Marco Aurélio,
Presidente, e Luiz Fux. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Dias
Toffoli.
Brasília, 4 de novembro de 2014.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 737.963 MINAS
GERAIS
RELATORA
AGTE.(S)

ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG E
OUTRO(A/S)
: ADVOGADO -GERAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
: VERA LÚCIA DA SILVA
: ENY EFIGÊNIA DIAS E OUTRO(A/S)
RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Contra a decisão por
mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, manejam agravo
regimental o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG e Outro(A/S).
Insurgem-se contra a decisão agravada, ao argumento de que “(...) in
casu, a autora não se insurge contra a contribuição, mas apenas discute se a
cobrança deve incidir sobre os dois cargos de professor ocupados por ela (...)” (fl.
249). Insistem na tese de que “(...) é incabível o pedido de restituição da
contribuição para o custeio da saúde referente a um dos cargos (...)” (fl. 249).
Acórdão recorrido publicado em 18.3.2011.
É o relatório.
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 737.963 MINAS
GERAIS
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os
pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame
do mérito.
Nada colhe o agravo.
Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão
recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há falar em afronta aos
preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que
desafiou o agravo, verbis:
“Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso
extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi
manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso
extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.
Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 60, §4º, 97 e 175,
parágrafo único, III, da Lei Maior.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da detida análise dos fundamentos da decisão
denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem
como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de
origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na
instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não
diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa
aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
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“DECISÃO:
Vistos.
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG interpõe agravo contra a decisão que
não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade
aos artigos 2°, 60, § 4º, 97 e 175, inciso III, da Constituição
Federal.
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentado:
‘PREVIDENCIÁRIOCONTRIBUIÇÃO
PARA
O
CUSTEIO DA SAÚDE- INCIDÊNCIA SOBRE MAIS DE UM
CARGO- RESTITUIÇÃO. 1- Incidindo os descontos
previdenciários sobre os vencimentos de mais de um cargo do
servidor, deve-se suspender a contribuição incidente sobre um
deles e manter a contribuição que incide sobre o vencimento do
outro, bem como a correspondente prestação dos serviços de
saúde. 2- Têm direito o servidor à restituição das contribuições
para o custeio do serviço de assistência médico-hospitalar,
incidentes sobre os proventos relativos a um dos cargos por ele
ocupados durante o período em que a incidência se deu
concomitante. 3- Devem ser restituídos à parte impetrante os
valores descontados a título de custeio do serviço de assistência
médico-hospitalar, desde a data do ajuizamento do mandado
de segurança, nos termos do art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009’.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
No tocante à alegada violação do art. 97 da Constituição
Federal, ressalto que é desnecessária a obediência à cláusula de
reserva de plenário em face da existência de orientação
consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
constitucional em análise. Nesse sentido:
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO CONDICIONADA E DEFERIDA A PRAZO CERTO.
LIVRE SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 544 DO
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STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de
que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e
mediante o atendimento de determinadas condições, gera
direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da
Súmula 544 do STF. II – A obediência à cláusula de reserva de
plenário não se faz necessária quando houver orientação
consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.
III - Agravo regimental improvido’ (RE n° 582.926/CE-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 27/5/11) (Grifo nosso).
Desse modo, prossigo na análise do presente recurso e
destaco que o Tribunal de origem consignou que:
‘(...) no lastro da contribuição previdenciária, instituiu o
Estado de Minas Gerais contribuição compulsória para o
custeio de saúde, que com a contribuição previdenciária não se
confunde.
Com efeito, a prestação dos serviços de saúde pelo IPSEMG
integra negócio jurídico bilateral, sinalagmático, que depende de ato
volitivo de adesão do segurado. No entanto, o serviço foi instituído
compulsoriamente, revelando um ilegal caráter tributário, para o
que não detém competência o ente federado estadual’ (fl. 142) (Grifo
nosso).
Diante do exposto, verifico que a insurgência não merece
êxito, haja vista que o Pleno desta Corte, ao apreciar o RE n°
573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de
11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu
que falece aos Estados-membros competência para a criação de
contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie
tributária destinada ao custeio de serviços médicos,
hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus
servidores. Confira-se a ementa do julgado:
‘EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI
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COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE.
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL
TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza
tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei
Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja
vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput,
da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a
instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais e
econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no
arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois
casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para
a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre
determinada matéria não implica automaticamente a
competência para a instituição de tributos. Os entes federativos
somente podem instituir os impostos e as contribuições que
lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que
tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus
servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a
prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e
farmacêuticos’.
No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE
n° 665.233/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/9/12.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento
ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 25 de outubro 2012.“ ( ARE 698.634, Rel. Min.
Dias Toffoli, DJe 31.10.2012)
“EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
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Contribuição compulsória dos servidores para o custeio de
serviços de saúde. Sobrestamento. ADI nº 3.106/DF.
Impossibilidade. Precedentes.
1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MGRG, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos
Estados-membros competência para a criação de contribuição
compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada
ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou
odontológicos prestados aos seus servidores.
2. A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos
estaduais
à
restituição
de
valores
descontados
compulsoriamente a título de contribuição declarada
inconstitucional possui natureza infraconstitucional.
3. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do
recurso até a apreciação final, pelo Plenário, dos embargos de
declaração na ADI nº 3.106-6/MG, tendo em vista o fato de se
tratar, nos presentes autos, de processo subjetivo e de já ter a
decisão agravada, apoiada em recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida, transitado em julgado.
4. Agravo regimental não provido.”(ARE 698.634,1ª
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.02.2013)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E
INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEMA N.º 55
DA GESTÃO POR TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL DO
STF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL
DOS DOIS CARGOS OCUPADOS POR SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 2º, 60, § 4º, 97, 175, III, PARÁGRAFO ÚNICO, E
195, INCISO III, DA CF. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ O
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JULGAMENTO DA ADI N.º 3.106. INVIABILIDADE.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 407. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de
assistência médica, hospitalar, odontológica, social e
farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória
pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional
para tanto. (Precedentes: RE n.º 573.540, DJe de 11.06.10, Relator
Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi
reconhecida, e ADI n.º 3.106, da relatoria do Ministro Eros
Grau).
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n.º
633.329/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, que a questão da
restituição do indébito decorrente do reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança compulsória de contribuição
possui natureza infraconstitucional e não possui repercussão
geral. Trata-se do Tema n.º 407 do Sistema da Repercussão
Geral do STF. Destarte, inviável a análise da questão no
presente recurso, o que afasta, de igual forma, o pleito quanto
necessidade do sobrestamento do processo até o julgamento
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas
Gerais nos autos da ADI n.º 3.106/MG, da relatoria do Ministro
Luiz Fux.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou:
“CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – E.C.
N.º 41/2003 – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. - A
possibilidade de estabelecimento da contribuição prevista no art. 149
da Constituição Federal é apenas para aquela destinada a sustentar o
regime de previdência próprio dos servidores; embora sua natureza
Social, englobado pelo conceito geral de ‘Seguridade Social’ , não pode
ser estabelecida para o custeio de saúde, porque para tanto os Estados
não detém competência constitucional. - Por conseguinte, tem-se que,
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embora impostas as retenções aos servidores e aos inativos, não há
como determinar-se a repetição das parcelas retidas, em razão de sua
natureza contraprestacional e, ainda, porque o reconhecimento da
inconstitucionalidade da referida contribuição cinge-se ao seu ‘caráter
compulsório’, de modo que as recolhidas com o consentimento tácito
do contribuinte não podem ser repetidas, a não ser a partir da citação
para a ação.
Com
efeito,
os
serviços
médico-hospitalares,
odontológicos e farmacêuticos estiveram disponíveis à
segurada e a seus dependentes, pelo que deferir a repetição das
parcelas pretéritas representaria ofensa ao princípio do não
enriquecimento ilícito.
Haveria, ainda, ofensa ao princípio da segurança jurídica,
desde que se trata de situação criada por lei e aceita como
válida tanto pelos servidores como pela administração durante
longo período de tempo, com efeitos concretos e consumados,
inclusive quanto à aplicação dos valores arrecadados para a
finalidade de manutenção dos serviços de saúde pelo IPSEMG e
que, queira ou não, foram colocados à disposição dos
servidores/contribuintes.
Assim, apenas as parcelas descontadas sobre os
proventos/vencimentos da autora/apelante em relação ao 2º cargo no
Estado após a citação do IPSEMG para esta ação devem ser objeto da
restituição, com a incidência da correção monetária desde a data do
desconto e com juros de mora, estes à taxa de 1% ao mês, contados a
partir do trânsito em julgado da sentença. Com tais razões, dá-se
parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a
pretensão, determinando a suspensão do percentual incidente sobre
vencimentos da autora em relação ao 2º cargo ocupado junto ao Estado
de Minas Gerais, destinada ao custeio dos serviços médico, hospitalar,
farmacêutico e odontológico e com a devolução do que foi
eventualmente cobrado a partir da citação com os acessórios acima.
Permanecerá a Autora vinculada ao sistema, com desconto específico
sobre o 1º cargo efetivo e, pois, com direito à fruição dos mesmos
serviços” (fls. 82/83.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE

7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7180158.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 11 de 13

ARE 737963 AGR / MG
656.632, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2013)
Nesse sentir, não merece processamento o apelo extremo,
consoante também se denota dos fundamentos da decisão que
desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise
conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a
preceito da Constituição da República.
Conheço do agravo para negar-lhe provimento (art. 544, §
4º, II, “a”, do CPC). ”

Assente, nesta Corte, o entendimento de que a contribuição
compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente
sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. Cito os seguintes
precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA
O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR
OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA
INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS
DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. DESNECESSIDADE. A Primeira Turma desta Corte
assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos
serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir
sobre apenas um dos cargos. O princípio da solidariedade se
presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes,
mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não
se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de
cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de
arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva
que deve marcar os regimes de previdência. A controvérsia
relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de
inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza
infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da
via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do

8
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7180158.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 13

ARE 737963 AGR / MG
acórdão proferido na ADI 3.106/MG. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (ARE 672.673-AgR/MG, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1ª Turma, DJe 18.6.2014.)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº
12.322/2010)
–
SERVIDOR
PÚBLICO
LOCAL
–
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA,
POR
DIPLOMA
LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE
COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE
COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E
MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA
INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO –
INCIDÊNCIA DE
REFERIDA EXAÇÃO
SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS –
IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR
DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE –
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.5.2013.)

As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido.
É como voto.

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7180158.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 737.963
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPSEMG E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGDO.(A/S) : VERA LÚCIA DA SILVA
ADV.(A/S) : ENY EFIGÊNIA DIAS E OUTRO(A/S)
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da relatora. Unânime. Ausentes, justificadamente,
os Senhores Ministros Marco Aurélio, Presidente, e Luiz Fux.
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Dias Toffoli. Primeira
Turma, 4.11.2014.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Rosa Weber e Roberto Barroso.
Ausentes, o Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente, em razão de
palestra proferida no 7º Colóquio Internacional sobre o Direito e
a Governança da Sociedade de Informação – “O Impacto da Revolução
Digital sobre o Direito”, na Universidade de Paris I – Sorbonne,
na França, e, justificadamente, o Senhor Ministro Luiz Fux.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

de

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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