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Ação direta de inconstitucionalidade 5.278/DF
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Requerente: Procurador-Geral da República
Interessados: Presidente da República

Congresso Nacional

CONSTITUCIONAL  E  ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIA.
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI
11.697/2008.  COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DO  DISTRITO  FEDERAL  E  DOS
TERRITÓRIOS PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS
CORPUS.  USURPAÇÃO  DE COMPETÊNCIA  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Viola o art. 105, I, a e c, da Constituição da República, previsão
legal que confere competência ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios  (TJDFT) para processar e julgar  habeas
corpus nos quais  figurem como autoridades coatoras: a)  o  Presi-
dente e membros do TJDFT; b) o Presidente e membros do Tri-
bunal de Contas do Distrito Federal; c)  o  Procurador-Geral de
Justiça do Distrito Federal e dos territórios.

2. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido.

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, dirigida contra o artigo 8o, inciso I, alíneas c e d, da

Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, a qual, entre outras providên-

cias, dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos

Territórios.
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Este é o teor da norma impugnada:

Art. 8o   Compete ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar originariamente:
[...]
c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do
Presidente  do  Tribunal  e  de  qualquer  de  seus  órgãos  e
membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Fede-
ral e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos
Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Gover-
nadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do
Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de
Governo do Distrito Federal e dos Territórios;
d)  os  habeas  corpus, quando  o  constrangimento  apontado
provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alí-
nea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;
[...].

Sustenta  a ação  que a norma  federal confere ao Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) competência

para processar  e julgar  habeas corpus em situações delineadas pela

Constituição da República como atribuição do Superior Tribunal

de Justiça (art. 105, I, a e c). Requer declaração de inconstitucionali-

dade sem redução de texto para afastar interpretação segundo a qual

o TJDFT teria  competência para processar  e julgar  habeas corpus

contra atos coatores atribuídos ao presidente e membros do TJDFT,

ao presidente e membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal

e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

O relator, Ministro GILMAR MENDES, adotou o rito do art. 12

da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 (peça 5).

O Presidente do TJDFT informou que o Regimento Interno

do tribunal dispõe sobre a matéria no art. 13, I, d1 (peça 14).

1 “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: 
I – processar e julgar originariamente: [...]
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O Presidente da República manifestou-se por improcedência

do pedido (peça 15).

O Congresso Nacional  citou julgados do Supremo Tribunal

Federal acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça para

processar e julgar habeas corpus (peça 17).

A Advocacia-Geral da União pronunciou-se por improcedên-

cia do pedido. Aduziu que  seria  desnecessária a declaração de in-

constitucionalidade  sem  redução  de  texto, considerando  que  as

disposições não interferem na competência constitucional do Supe-

rior Tribunal de Justiça (peça 20).

É o relatório.

2. MÉRITO

A Lei 11.697, de 13 junho de 2008, dispõe sobre a organiza-

ção judiciária do Distrito Federal e dos territórios. Seu art. 8o  , I, c

e d, versa a competência originária do tjdft. Leitura conjunta das

alíneas em questão resulta na competência do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para processar e

julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for uma das se-

guintes:

a) Presidente do Tribunal, seus órgãos e membros;

b) Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos terri-

tórios;

c) juízes do Distrito Federal e dos territórios;

d) o  habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade direta-
mente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalva da a competência
da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; [...]”. 
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d) Governador do Distrito Federal;

e) governadores dos territórios;

f) Presidente  e membros  do Tribunal de Contas do Distrito

Federal (TCDF);

g) procurador-geral e secretários do Distrito Federal.

A  previsão  legal  choca-se parcialmente  com  a  disciplina

constitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça. O

art. 105, I, a  e  c, da Constituição da República atribui ao STJ

competência originária para processar e julgar  habeas corpus, nos

seguintes termos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do
Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os de-
sembargadores  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  e  do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho,
os  membros  dos  Conselhos  ou  Tribunais  de  Contas  dos
Municípios e os do Ministério Público da União que ofi-
ciem perante tribunais; [...]
c) os  habeas corpus, quando o coator ou paciente for qual-
quer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o
coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Es-
tado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aero-
náutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; [...].

Considerando a competência constitucional do STJ, não po-

deria legislação federal atribuir ao TJDFT competência para pro-

cessar  e  julgar  originariamente  habeas  corpus  em  que  figurem

como  autoridades  coatoras: a)  o  Presidente  e  membros  do
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TJDFT; b)  o  Presidente  e  membros  do TCDF; e c)  o  Procura-

dor-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos territórios.

É flagrantemente inconstitucional a previsão contida no art.

8o  , I, c e d, da Lei 11.697/2008. 

O princípio da presunção de constitucionalidade das leis é

relativo  e  deve  ser  afastado  em  caso  de  incompatibilidade  da

norma com a ordem constitucional. O fato de o Regimento In-

terno do TJDFT, ao delinear competência de seu Conselho Espe-

cial  para julgar  habeas  corpus, ressalvar  a  competência  da  Justiça

Especial  e  dos  Tribunais  Superiores  não  afasta  a  invalidade  da

norma legal ante a Constituição da República. 

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República reitera as

razões da petição inicial e manifesta-se por conhecimento e proce-

dência do pedido.

Brasília (DF), 8 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/CCC-Par.PGR/WS/2.300/2017
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