ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro EDSON FACHIN

Distribuição por prevenção ao ARE nº 954.858/DF

A UNIÃO, neste ato representada pela Secretária-Geral de
Contencioso1, vem, respeitosamente, protocolizar a presente PETIÇÃO, para expor
e requerer o que se segue.
A União foi regularmente intimada, por intimação eletrônica, em
05.10.2021, do acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário
com Agravo n. 954.858/DF. Tal marco consiste no “dia útil seguinte ao término do
prazo para a consulta” no sistema, nos termos do art. 231, inciso V, da Lei Federal
n. 13.105/2015. Registre-se que tal interregno havia se iniciado em 24.09.2021, com
a disponibilização do ato, conforme ilustra o andamento processual:

1

Art. 4º, III, da Lei Complementar nº 73/93 c/c Portaria de delegação AGU nº 476, publicada no DOU de 17 de maio
de 2007.

Considerando tanto o quinquídio legal como a contagem em dobro para
a Fazenda Pública, na forma dos artigos 183 c/c 1.023 do Código de Processo Civil,
não restam dúvidas, portanto, que o prazo de dez dias úteis para oposição dos
declaratórios pela União está em aberto, ou seja, o recurso em anexo é
tempestivo.
Ocorre que, por equívoco, foi lançada certidão de trânsito em julgado,
em 04.10.2021, com posterior baixa definitiva dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça, impossibilitando o peticionamento nos autos virtuais2.
Em face do exposto, requer a União a V. Exa que seja (i) juntada, nos
autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.858/DF, a petição dos
2

Problema similar ocorreu recentemente, nos autos da AO n. 2.477/PA, na qual houve o reconhecimento de falha
no lançamento de trânsito em julgado, conforme decidido pelo Min. Marco Aurélio, após alerta da União (Pet
9.185).
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embargos de declaração em anexo; (ii) determinado o retorno do respectivo processo
a essa Egrégia Corte, retificando-se os lançamentos de baixa e trânsito indevidos e;
(iii) considerado tal recurso tempestivo, garantindo-se seu regular processamento,
porquanto apresentado no prazo legal.
Nesses termos, pede deferimento.

Brasília,

de outubro de 2021.
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