ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro EDSON FACHIN, relator da PETIÇÃO n.
9.978/DF

A UNIÃO, neste ato representada pela Secretária-Geral de
Contencioso1, vem, em atenção ao despacho publicado no DJe de 18.10.2021,
respeitosamente se manifestar sobre a informação prestada pela Secretaria
Judiciária.
Por meio da presente petição, em 08.10.2021, a União buscou
demonstrar que, por possível equívoco de tramitação, houve o lançamento de
certidão de trânsito em julgado do ARE 954.858, em 04.10.2021, com posterior
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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.

baixa definitiva dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando o
regular peticionamento nos respectivos autos eletrônicos2.
In casu, ainda estava em curso o prazo para oposição de embargos
declaração pelo ente público federal – devidamente habilitado para colaborar
naqueles autos desde 29.09.2017 – conforme previsto no artigo 138, § 1º, c/c art.
183 e art. 1.023 do Código de Processo Civil. Confira-se, uma vez mais, a
tramitação:

Em despacho de 11.10.2021, o Ministro Relator determinou a
remessa “à Secretaria Judiciária para a verificação de eventual equívoco na
certificação do trânsito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.858/DF."
Ato contínuo, a Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:
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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“Petição n. 9.978
Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,
Em cumprimento ao despacho de 11 de outubro de 2021, pedimos vênia
para informar o que segue:
A União questiona a certificação do trânsito em julgado no ARE
954.858, no qual figura como amicus curiae.
Em sessão virtual realizada de 13/08/2021 a 20/08/2021, o Plenário deu
provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.858, cujo
acórdão foi publicado no DJe n. 162, em 24/09/2021.
O trânsito em julgado foi registrado em 02/10/2021, pois considerou
a contagem de prazo para a parte sucumbente, República Federal
da Alemanha.
À elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Secretaria Judiciária” (grifou-se)

Pois bem, a certidão acima ratifica a argumentação da União, na
medida em que atesta que restou desconsiderado o prazo em curso para eventual
recurso cabível dos demais atores processuais3, sujeitos a regime de contagem
diferenciada – não apenas pela União, na qualidade de amicus curiae, mas
igualmente do próprio Ministério Público Federal, como fiscal da lei.
Não por outra razão, a PGR também opôs embargos declaratórios
(Petição n. 100021/2021 – 14.10.2021), por meio do qual, preliminarmente,
destacou a tempestividade de seu recurso e a aparente falha que ensejou a baixa
dos autos, na linha exposta pela União, a saber:
“(...) Registre-se a tempestividade dos presentes embargos, tendo em
vista que os autos eletrônicos foram remetidos ao Ministério Público
Federal em 27.9.2021, de forma a considerar-se a intimação automática
ocorrida em 7.10.2021, nos termos da Lei 11.419/2006 (...)
Equivocada, portanto, a certificação automática promovida pela
Secretaria do Tribunal do trânsito em julgado do recurso
interposto, registrada em 4.10.2021, que aparentemente
desconsiderou a possibilidade de oposição de embargos
declaratórios por esta Procuradoria-Geral da República.
3

Registre-se que a parte sucumbente, República Federal da Alemanha, não tinha representação nos autos do
ARE e a União é o único amicus que ingressou no processo, fator que qualifica ainda mais sua colaboração para
o deslinde do tema.
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Nesse sentido, requer-se desde logo sejam canceladas a certificação
do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos,
reestabelecendo-se o regular curso do processo, com o
processamento e julgamento dos presentes embargos declaratórios.
(...)” (grifou-se)

Apenas a título de argumentação, mesmo que o pleito de integração
do julgado do mérito da repercussão geral tivesse sido apresentado unicamente
pela União, não restariam dúvidas quanto a sua legitimidade recursal para
embargos declaratórios na hipótese, à luz da legislação de regência sobre a
atuação do amicus curiae, bem como da inteligência dos precedentes firmados
por essa Suprema Corte.
Isto porque, em primeiro lugar, tal faculdade lhe é assegurada pelo
teor do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil – como norma geral para os
processos subjetivos. Ou seja, visando ao cumprimento de sua função
institucional de colaboração e pluralização do debate, os embargos de declaração
são expressamente ressalvados como via manejável pelos amigos da Corte:
“(...) A disciplina do amicus curiae prevista no novo Código de
Processo Civil veda ao interveniente a interposição de recursos,
excepcionando apenas os embargos de declaração e a insurgência
contra decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas
(art. 138, §§ 1º e 3º, do CPC) (...) (Inq 4383 AgR, Relator Min. EDSON
FACHIN, 2ª T, DJe 29-11-2017)

Não se desconhece a orientação restritiva consolidada no âmbito
dessa Suprema Corte, no que diz respeito à impossibilidade de conhecimento de
embargos de declaração opostos por amicus curiae, no âmbito dos processos
objetivos de controle abstrato constitucionalidade.
Com a devida vênia, cumpre desde já pontuar que tal entendimento
é inaplicável à espécie, sobretudo considerando a distinção relativa existência de
lei especial para o processamento de tais ações, conforme as razões de decidir
sintetizadas pelo Min. ROBERTO BARROSO:
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“(...) 3. Como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal
Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam
dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os
autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo,
entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive
embargos de declaração (ADI 1.199 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa;
ADI 2.581 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105 ED, Rel. Min.
Cezar Peluzo).
4. Apesar do alegado pela agravante, essa jurisprudência vem se
mantendo mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil
de 2015. Não se ignora que a disciplina prevista na nova codificação a
respeito do amicus curiae permite a oposição de embargos de
declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º). Nada obstante,
conforme já se manifestou esta Corte Constitucional, essa regra não é
aplicável nas ações de controle concentrado de constitucionalidade
(ADO 6 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.07.2016). (...)
5. No precedente acima, julgado já sob a égide do novo Código de
Processo Civil, entendeu a maioria da Corte que os embargos de
declaração do amicus curiae não poderiam ser conhecidos. E os
julgados apresentados pelo agravante, em última análise, não são
contraditórios com essa jurisprudência. Em nenhum dos precedentes
apresentados na petição de agravo, o Supremo Tribunal Federal
enfrentou diretamente a questão recursal. Pelo contrário, houve apenas
menção ao caput do art. 138 do CPC/2015 e aos critérios para a
admissão do amicus curiae.
6. Como ressaltei anteriormente, a razão para a manutenção da
jurisprudência que impossibilita a interposição de recursos pelo
amicus curiae é muito simples. As leis que regulamentam o controle
abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo após a vigência
do novo Código de Processo Civil, a inadmissão de recursos interpostos
por parte do amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é
inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil.”
(ADI-ED-AgR n. 4.389, Pleno, DJ de 18.09.2019, grifou-se)

Referida diferenciação do regime recursal do amicus, de acordo com
a natureza objetiva ou subjetiva do processo, já havia sido objeto de considerações
em outras oportunidades. Nessa linha, como ponderado pelo Ministro LUIZ FUX,
a “questão relativa à aplicação da mesma lógica no âmbito do processo subjetivo,
que, como visto, direciona-se a finalidades diferentes, culmina em efeitos
distintos e não se submete à mesma regulamentação especial das ações diretas.”
(RE-AgR-II 602584, DJ de 20.03.2020).
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Portanto, a União sustenta que deve prevalecer a regra geral que trata
da intervenção em processos subjetivos, a exemplo do recurso extraordinário, nos
termos da faculdade de esclarecimento assegurada pelo teor do art. 138, §1º, do
Código de Processo Civil. Trata-se, como bem ilustra a matéria de fundo, de
proporcionar a oportunidade de contribuição para o exercício da jurisdição, na
linha destacada pelo Min. LUIZ FUX, “como verdadeiros colaboradores da Corte
em sua missão de promover a justiça, (...) por incrementar a qualidade de suas
decisões” (RE-AgR-II 602584, DJ de 20.03.2020).
Em face do exposto, a União ratifica os termos iniciais, rogando a V.
Exa que, reconhecido o equívoco na tramitação, seja (i) juntada, nos autos do
Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.858/DF, a petição dos embargos de
declaração; (ii) determinado o retorno do respectivo processo a essa Egrégia
Corte, retificando-se os equivocados lançamentos de baixa e trânsito em julgado;
(iii) e, 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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