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DE JUSTIÇA
PETIÇÃO AJT/PGR Nº 94376/2021 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, com espeque no

art.  1.023,  § 2º,  do CPC,  apresentar  CONTRARRAZÕES aos embargos de

declaração opostos da decisão prolatada pela col. Segunda Turma que, por

unanimidade,  não  conheceu  do  agravo  regimental  interposto  pelo  ora

embargante.
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1. DA TEMPESTIVIDADE

Considerando a intimação da Procuradoria-Geral da República, no

dia 10.3.2021, e o prazo de dez dias úteis para apresentação de contraminuta,

verifica-se a tempestividade desta manifestação.

2. DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

Trata-se  de  reclamação  constitucional  ajuizada  pelo  Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, ora embargante, sob

o fundamento de que a decisão monocrática proferida no AREsp 393.085/RJ

violou a autoridade da decisão da ACO 924/PR. 

O  Relator,  Ministro  Edson  Fachin,  negou  seguimento  à  actio,

proferindo decisão assim fundamentada:

No caso concreto, inviável a reclamação por esbarrar na firme
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  que  considera  incabível  seu
manejo  fundada  em afronta  a  paradigma  sem efeito  vinculante  e
relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se,
por todos, os seguintes julgados: (…) 

Confiram-se, ainda,  em igual sentido:  Rcl 26.998, Rel.  Min.
Alexandre  de  Moraes,  DJe  26.5.2017;  Rcl  27.073,  de  Rel.  Min.
Gilmar  Mendes,  DJe  25.5.2017;  Rcl  26.986,  Rel.  Min.  Celso  de
Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel.  Min. Marco Aurélio,
DJe 11.2.2015, dentre outros. (…) 
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Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo
único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

A  decisão  monocrática  foi  agravada  à  luz  dos  seguintes

fundamentos: 

3.  O  art.  161,  Parágrafo  único  do  RISTF,  que  serviu  de
fundamento da v. decisão agravada estabelece que: “O Relator poderá
julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência
consolidada do Tribunal”.

4. Nesse sentido, o Eminente Relator reportou-se aos julgados
nos  processos  Rcl  6563  AgR,  Rcl  20.631  AgR,  Rcl  26.998,  Rcl
27.073, Rcl 26.986 e Rcl 10.266 AgR, como amparo a sua decisão de
negar seguimento à declaração.

5. Ocorre que com base nos mesmos fundamentos que se negou
seguimento  à  presente  reclamação,  inclusive  com  base  no  mesmo
art. 161, parágrafo único do RISTF, merece ser recebida, conhecida e
julgada esta reclamação,  diante  da jurisprudência consolidada nos
julgamentos dos processos deste Excelso Pretório de nºs ACO 924,
CO 1394, PET 4.706, PET 4803, ADI 5434, ACO 2899 AgR, ACO
1567-QO, ACO 2601 AgR, Pet 5613 AgR, ACO 1184 AgR, ACO
1567 QO, Pet 6132, Pet 4863.

6. Aliás, foi V. Exa., Ministro Edson Fachin, que sendo redator
de  acórdãos  nos  processos  ADI  5434  e  ACO  2899  AgR,
respectivamente  insculpiu  que  “a  jurisprudência  desta  Corte
conferiu  ao  Procurador-Geral  da  República  a  competência
para  solucionar  conflitos  de  atribuição  no  âmbito  do
Ministério Público” e determinou a “REMESSA DOS AUTOS À
PROCURADORIA-GERAL  DA  REPÚBLICA,  PARA  AS
PROVIDÊNCIAS  CABÍVEIS.  ORIENTAÇÃO  FIRMADA
PELO PLENÁRIO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES CÍVEIS
ORIGINÁRIAS  924  E  1.394,  BEM  ASSIM  DAS  PETIÇÕES
4.706 E 4.863”.
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7. Outrossim, REQUER ao Eminente Relator que se retrate e
reconsidere  sua  decisão  para  dar  seguimento  à  reclamação;  e,  se
mantida  a  v.  decisão  denegatória,  que  seja  recebido,  conhecido  e
provido  o  presente  agravo  regimental  para  reformar  a  r.  decisão
agravada e determinar o seguimento, processamento e julgamento da
reclamação originária.

A  Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu,  por

unanimidade de votos, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do

voto do Relator, de seguinte teor:

O  recurso  não  merece  prosperar  uma  vez  que  as  razões
recursais  são  insuficientes  para  infirmar  a  conclusão  da  decisão
agravada.

No caso, negou-se seguimento à reclamação, pois incabível seu
manejo  fundada  em afronta  a  paradigma  sem efeito  vinculante  e
relativo a processo do qual o reclamante não participou.

A  parte  agravante  não  impugnou  esse  fundamento  de
forma  específica,  insurgindo-se  genericamente  contra  a
negativa  de  seguimento  e  reiterando  a  alegada  violação  à
ACO 924, bem como a outros julgados dessa Corte (CO 1394,
PET 4.706, PET 4803, ADI 5434, ACO 2899 AgR, ACO 1567-
QO, ACO 2601 AgR, Pet 5613 AgR, ACO 1184 AgR, ACO 1567
QO, Pet 6132, Pet 4863), todos sem índole vinculante.

Nesse contexto,  torna-se inviável  o  conhecimento do agravo,
nos termos da Súmula 287 do STF. (…) 

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC e 317, § 1º,
do  RISTF,  não  conheço  do  presente  agravo  regimental. (Grifos
nossos.)
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

manuseia a presente medida, sustentando existirem omissões no provimento

a merecer reparos.

3. DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante sustenta, em síntese, ter havido silêncio judicial, pois

“o v. acórdão embargado é omisso justamente  sobre os vv. acórdãos nos processos

ADI 5434 e ACO 2899 AgR, como suscitado na peça de agravo”. 

Complementa  que,  nos  julgados  mencionados,  “a  jurisprudência

desta Corte conferiu ao Procurador-Geral da República a competência para solucionar

conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público” e determinou a “remessa

dos  autos  à  Procuradoria-Geral  da  República,  para  as  providências  cabíveis.

Orientação firmada pelo Plenário no julgamento das ações cíveis originárias  924 e

1.394, bem assim das petições 4.706 E 4.863”. Salienta que a matéria foi suscitada

no item 6 do agravo regimental interposto, porém não foi apreciada.

Aduz que “a atribuição do Ministério Público do Trabalho torna-se mais

gritante,  diante  da  recente  decisão  deste  Excelso  STF  com repercussão  geral,  no

julgamento conjunto dos  processos ADI 5367 e  ADPF 367”,  e que a decisão é

superveniente  à  interposição  do  agravo  regimental  pelo  ora  embargante,

“mas nem por isso deve ser desconsiderada”. 
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Por  fim,  arremata  que  “por  amor  aos  princípios  da  mitigação,

instrumentalidade das formas, celeridade e economia processuais, bem como contando

com  os  habituais  humanismo,  espírito  social  e  boa  vontade  de  V.  Exa.”,  sejam

impressos efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos.

Não  há,  entretanto,  como  reconhecer-se  o  apontado  vício

processual.

A decisão embargada indica expressamente o não conhecimento do

agravo  regimental  interposto,  nos  termos  da  Súmula  287  do  STF,  sob  o

fundamento  de  que  o  agravante,  ora  embargante,  não  impugnou

especificamente  as  razões  de  indeferimento  liminar  da  reclamação

constitucional ajuizada. Explicita que,  no recurso interposto,  houve apenas

insurgência genérica contra a negativa de seguimento, reiterando alegações

de violação de julgados sem índole vinculante.

Diante  do  não  conhecimento  do  recurso,  o  pronunciamento

acertadamente não avançou para etapa posterior ao juízo de admissibilidade

recursal,  abstendo-se de se imiscuir em matérias relacionadas ao substrato

meritório, pois prejudicadas. 

Por  outro  lado,  verifica-se  que  as  alegações  do  embargante  vêm

sendo reiteradas e rechaçadas desde o ajuizamento da reclamação. Por isso,
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inclusive,  houve  o  não  conhecimento  do  agravo  regimental  interposto  da

decisão  monocrática  de  indeferimento  da  reclamação,  em  atenção  ao

princípio da dialeticidade, ao art. 932, III, do CPC e ao art. 317, § 1º, do RISTF.

No que se refere ao pleito de consideração do teor do julgamento

dos processos ADI 5.367 e ADPF 367, também inexiste omissão.

Ao  pleitear  a  consideração  de  julgados,  somados  a  outros  que

insiste  em reiterar,  a  oposição  vai  além da  vinculada  finalidade  de  sanar

omissão,  contradição  ou  obscuridade,  fixada  pelos  estreitos  limites

estabelecidos pelo art. 1022 do CPC. 

O  embargante,  no  caso,  utiliza  os  embargos  de  declaração

indevidamente como sucedâneo recursal,  tendo em vista que,  globalmente

consideradas,  as  alegações  pretendem  reviver  o  debate  do  mérito  da

demanda. 

Nesse ponto, releva notar que os julgados invocados, ADI 5.367 e

ADPF 367,  foram ventilados apenas nos presentes embargos de declaração
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opostos.  Ademais,  ambos  tiveram  a  sua  ata  de  julgamento  publicada  em

23.9.2020.1 e 2

Por  isso,  inclusive,  não  foi  conhecido  o  agravo  regimental

interposto.  A  decisão  reclamada,  por  sua  vez,  é  datada  de  21.3.2019

(fls. 3669/3691). Esse Pretório Excelso já consolidou ser incabível reclamação

constitucional  quando  o  ato  reclamado  é  anterior  à  prolação  da  decisão

invocada como paradigma, consoante se depreende dos julgados Rcl 24.845

AgR e Rcl 29.632 AgR. 

Logo, também por esse fundamento não há omissão a ser sanada

nos  atos  decisórios  posteriores  correlacionados,  a  exemplo  da  decisão

embargada,  pois  os  novos  julgados  listados  são  inaptos  a  influenciar  no

pronunciamento final do feito. 

Nota-se,  por  conseguinte,  que  a  jurisdição  foi  entregue,  com  a

emissão de juízo claramente fundamentado, embora contrário às pretensões

do embargante. Assim, inexiste espaço para o acolhimento dos declaratórios,

tampouco  para  ocorrência  de  ofensa  aos  princípios  da  mitigação,  da

instrumentalidade das formas, de celeridade e de economia processual. 

1 STF, ADI 5.367, Rel. Min. Cármen Lúcia, Ata nº 25, de 8.9.2020, DJe nº 234, divulgado
em 22.9.2020. 

2 STF, ADPF 367, Rel. Min. Cármen Lúcia, Ata nº 25, de 8.9.2020, DJe nº 234, divulgado
em 22.9.2020. 
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4. CONCLUSÃO

Em  face  do  exposto,  o  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA

requer o conhecimento e, no mérito, a rejeição dos embargos de declaração.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República

Assinado digitalmente

 [TSTB]
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