
Ementa e Acórdão

08/08/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 951.890 MARANHÃO

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AGTE.(S) :ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
AGDO.(A/S) : JOSE DE RIBAMAR MARAO FILHO 
AGDO.(A/S) :RONALD AUGUSTO FURTADO SARNEY COSTA 
ADV.(A/S) :LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE 

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
FUNDAMENTAÇÃO  A  RESPEITO  DA  REPERCUSSÃO  GERAL. 
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS 
POR SI SÓS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. 
SÚMULA  283/STF.  REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA 279 DO STF.

1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, 
quando  essenciais  e  relevantes  as  questões  constitucionais  a  serem 
analisadas,  sendo  imprescindível  ao  recorrente,  em  sua  petição  de 
interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência 
de  acentuado  interesse  geral  na  solução  das  questões  constitucionais 
discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses 
subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente 
a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista 
econômico,  político,  social  ou  jurídico,  a  relevância  da  questão 
constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, 
conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 
1.035,  §  2º,  do  CPC/2015),  não  se  confunde  com  meras  invocações 
desacompanhadas  de  sólidos  fundamentos  no  sentido  de  que  o  tema 
controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância 
para  o  cenário  econômico,  político,  social  ou  jurídico,  ou  que  não 
interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos 
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ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar 
argumentativo.

3. Incide  o  óbice  da  Súmula  283/STF  (É  inadmissível  o  recurso  
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento  
suficiente e o recurso não abrange todos eles) quando o recurso extraordinário 
deixa incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.

4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos 
diversa  da  exposta  no  acórdão,  de  modo  que  seu  acolhimento  passa 
necessariamente  pela  revisão  das  provas.  Incide,  portanto,  o  óbice  da 
Súmula 279 desta  Corte  (Para  simples  reexame de  prova  não  cabe  recurso  
extraordinário). 

5. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do 
art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi 
publicada  após  18/3/2016,  e  houve  estipulação  de  honorários  nas 
instâncias precedentes. 

6. Agravo interno a que se nega provimento.  Fixam-se honorários 
advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse 
título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo 
Tribunal  Federal,  em  Primeira  Turma,  sob  a  Presidência  do  Senhor 
Ministro MARCO AURÉLIO, em conformidade com a ata de julgamento 
e as notas taquigráficas, por unanimidade, acordam em negar provimento 
ao agravo interno e fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes 
a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  a  esse  título  arbitrado  nas  instâncias 
ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11), nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 8 de agosto de 2017.
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Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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Relatório

08/08/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 951.890 MARANHÃO

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AGTE.(S) :ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
AGDO.(A/S) : JOSE DE RIBAMAR MARAO FILHO 
AGDO.(A/S) :RONALD AUGUSTO FURTADO SARNEY COSTA 
ADV.(A/S) :LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 
Trata-se de agravo interno contra decisão do saudoso Min. TEORI 

ZAVASCKI  que  negou  seguimento  ao   recurso  extraordinário  sob  o 
argumento  de  que  (a)  mostra-se  deficiente  a  demonstração  da 
repercussão geral  da matéria constitucional;  (b)  aplicam-se as Súmulas 
284, 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal .

Sustenta a parte agravante, em suma, que (a) a repercussão geral foi 
adequadamente fundamentada; (b) não se aplicam os óbices previstos no 
citados enunciados sumulares. 

Intimada, a parte contrária não se manifestou.
É o relatório.
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

08/08/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 951.890 MARANHÃO

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 
Eis a decisão ora agravada:

DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto 
com  base  no  art.  102,  III,  da  Constituição  Federal,  contra 
acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Maranhão  que  foi  assim 
ementado:  

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  C/C  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
CONSELHEIROS DO EXTINTO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS  MUNICÍPIOS.  SUBTETO.  EQUIPARAÇÃO  AOS 
MEMBROS  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.  DECRETO ESTADUAL 
Nº  298/2003.  REDUÇÃO  DA  REMUNERAÇÃO  DOS 
CONSELHEIROS  APOSENTADOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
IRREDUTIBILIDADE  DE  REMUNERAÇÃO.  REMESSA 
IMPROVIDA.

1-  Conselheiro  do  extinto  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios  gozam  das  mesmas  prerrogativas  dos 
membros do Tribunal de Contas do Estado, os quais, por 
sua  vez,  equipararam-se  aos  membros  do  Tribunal  de 
Justiça.  Inteligência  dos  arts.  171  c/c  52,  §  4º  da 
Constituição do Estado do Maranhão.

2-  Os  ex-integrantes  do  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios  submetem-se  às  regras  relativas  ao  subteto 
constitucional  dos  membros  do  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado do Maranhão, conforme dicção do art. 37, IX da CF 
c/c LC 79/2004.

3- Uma vez incorporado ao patrimônio jurídico do 
servidor o direito de perceber o valor de sua remuneração 
em consonância com o ordenamento jurídico vigente antes 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 951890 AGR / MA 

da  promulgação  da  Emenda  Constitucional  nº.  41/2003, 
qualquer  alteração  desse  quantum  para  menor  atenta 
contra  a  garantia  constitucional  do  direito  adquirido  à 
irredutibilidade de remuneração, que integra as cláusulas 
pétreas,  insuscetíveis  de  alteração  por  meio  de  emenda 
constitucional.

4- O Decreto Estadual n° 298/2003, o qual fixou as 
remunerações dos servidores públicos, a fim de adequá-
las  à  EC  41/2003,  não  tem  força  para  revogar  a 
Constituição  Estadual,  mesmo que sob o  argumento  de 
estar apenas regulamentando uma disposição inserida na 
Carta da República.

5- Remessa conhecida e improvida.
6-Unanimidade.

Extraem-se  as  seguintes  razões  de  decidir:  (a)  a 
Constituição do Estado do Maranhão equipara os Conselheiros 
do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  aos  do  Tribunal  de 
Contas Estadual, e estes, por sua vez, aos Desembargadores do 
Tribunal  de  Justiça;  (b)  o  STF,  em  decisão  liminar  na  ADI 
3.854/DF, suspendeu a eficácia da EC 41/2003 na parte em que 
estabelece o subteto de 90,25% para os Desembargadores; (c) a 
incidência do teto constitucional sobre a remuneração de quem 
já recebia valor superior à época da promulgação da referida 
Emenda Constitucional configura infringência ao princípio da 
irredutibilidade de vencimentos; e (d) a aplicação do disposto 
no artigo 37, XI, da CF por meio de decreto fere o princípio da 
reserva legal.

O  recorrente  sustenta,  em  suma,  que  (a)  o  acórdão 
recorrido violou o art. 37, XI, da Constituição Federal, já que, 
por haver equiparação entre os Desembargadores do Tribunal 
de  Justiça  e  os  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios,  a  remuneração  destes  está  sujeita  ao  mesmo 
subteto aplicável  àqueles;  (b)  infringiu-se o art.  17 do ADCT, 
por  desconsiderar  que  o  princípio  da  irredutibilidade  de 
vencimentos não incide à situação prevista nesse dispositivo; e 
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Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 951890 AGR / MA 

(c)  os  Desembargadores,  desde 2007,  recebem seus  subsídios 
com a incidência do abate do teto.

Os  recorridos  alegam  que  (a)  a  matéria  do  apelo  não 
possui repercussão geral; e (b) os Desembargadores atualmente 
não estão sujeitos ao subteto.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e 
fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional 
discutida  no recurso  extraordinário,  com indicação específica 
das  circunstâncias  reais  que  evidenciem,  no  caso  concreto,  a 
relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, 
portanto, para que seja atendido o requisito previsto nos artigos 
102, § 3º, da CF e 543-A, § 2º, do CPC/1973, alegações genéricas 
a  respeito  do instituto,  como a mera afirmação de que (a)  a 
matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de 
importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão 
ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto 
potencial  de  repetitividade;  (d)  a  repercussão  geral  é 
consequência  inevitável  de  suposta  violação  a  dispositivo 
constitucional;  ou,  ainda,  (e)  há  jurisprudência  pacífica  desta 
Corte quanto ao tema discutido. Nesse sentido: ARE 691.595-
AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
DJe  de  25/2/2013;  ARE  696.347-AgR-segundo,  Rel.  Min. 
CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de  14/2/2013;  ARE 
696.263-AgR,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  DJe  de 
19/2/2013;  AI  717.821-AgR,  Rel.  Min.  JOAQUIM  BARBOSA, 
Segunda Turma, DJe de 13/8/2012.

Ora,  no  caso,  a  alegação  de  repercussão  geral  não  está 
acompanhada  de  fundamentação  demonstrativa  nos  moldes 
exigidos pela jurisprudência do STF.

3. Ainda  que  assim  não  fosse,  o  recurso  não  merece 
prosperar. Nas razões recursais, a parte recorrente aponta, com 
base no art. 102, III, a , da Constituição Federal, violação ao seu 
art.  37,  XI,  pois  o  acórdão  recorrido  negou  a  aplicação  do 
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subteto  aos  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios,  mesmo sendo equiparados aos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça. 

No entanto, o TJMA afastou essa tese sob o argumento de 
que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  ADI 
3.854/DF,  determinou  liminarmente  a  suspensão  da  eficácia 
deste trecho do art. 37 da CF/88, suspendendo a aplicação do 
subteto aos Desembargadores da Justiça Estadual até a decisão 
definitiva. 

No  recurso  extraordinário,  o  recorrente  impugna  esse 
fundamento do acórdão recorrido de forma demasiadamente 
genérica, afirmando simplesmente que “desde o ano de 2007, 
após determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, 
os  Desembargadores  do  TJMA  passaram  a  perceber  seus 
subsídios/proventos em total observância ao teto constitucional 
remuneratório instituído pela EC n. 41/2003” (fl. 244). No apelo 
extremo,  a  parte  sequer  enfrenta  a  argumentação  do  aresto 
impugnado  de  que  há  decisão  do  STF  em  sede  de  controle 
concentrado de constitucionalidade determinando a suspensão 
da  incidência  do  subteto  aos  Desembargadores  estaduais. 
Assim, vários são os óbices que se erigem ao conhecimento do 
recurso extraordinário. 

Primeiro,  mostra-se  notória  a  incapacidade  e  a 
insuficiência do recurso em reverter o julgado, por descuidar do 
peculiar motivo que levou o Tribunal de origem a não aplicar a 
regra introduzida pela EC 41/2003. Tal circunstância, portanto, 
consubstancia deficiência na fundamentação recursal, incidindo 
as  Súmulas  284/STF  ("é  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  
quando  a  deficiência  na  sua  fundamentação  não  permitir  a  exata  
compreensão da controvérsia") e 283/STF (“é inadmissível o recurso  
extraordinário  quando  a  decisão  recorrida  assenta  em mais  de  um  
fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles"). 

Além disso, o acolhimento do recurso extraordinário no 
ponto em que alega que os Desembargadores do TJMA estão 
recebendo  seus  subsídios  com  o  abate  relativo  ao  teto 
constitucional  demandaria  a  reapreciação  do  conjunto  fático-
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probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição 
do apelo extremo, conforme a Súmula 279/STF.

4.  Diante  do  exposto,  nego  seguimento  ao  recurso 
extraordinário.

Publique-se. Intime-se. 

Não  há  reparo  a  fazer  no  entendimento  aplicado,  pois  o  agravo 
interno  não  apresentou  qualquer  argumento  apto  a  desconstituir  os 
óbices apontados. 

Diante  do exposto,  nego provimento  ao agravo interno.  Fixam-se 
honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do 
valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 
11). 

É o voto.  
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 951.890
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : ESTADO DO MARANHÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
AGDO.(A/S) : JOSE DE RIBAMAR MARAO FILHO
AGDO.(A/S) : RONALD AUGUSTO FURTADO SARNEY COSTA
ADV.(A/S) : LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE (9615/MA)

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
interno e fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a 
10%  (dez  por  cento)  do  valor  a  esse  título  arbitrado  nas 
instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11), nos termos do 
voto  do  Relator.  Primeira  Turma,  Sessão  Virtual  de  30.6  a 
7.8.2017.

 
Composição:  Ministros  Marco  Aurélio  (Presidente),  Luiz  Fux, 

Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 

Disponibilizou  processo  para  esta  Sessão  o  Ministro  Edson 
Fachin,  não  tendo  participado  do  julgamento  desse  processo  o 
Ministro Alexandre de Moraes por sucedê-lo na Primeira Turma.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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