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Segue, em anexo, para ciemnanba a c e i í i p r t ^ m ^ n . ç ^  . Rtvlu, 

cópia de recurso extraordinário, e da comprovação de sua interposição perante o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no qual se discute a competência da Justiça 

Federal para processamento e julgamento de crimes cometidos por indígenas.
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Impetrantes : Ana Maria Guerrero Guimarães e Carolina da Silveira Medeiros p  
Pacientes: Fábio de Almeida e Lauro Juvei 5CJ
Juiz Relator: Nilton Macedo Macbado

s
co

B Í  '•

•

ay
99

y'J
U?
c.

r*
c
m

O Vlinistério Público Federal, pelas Procuradora Regional da 
República e Procuradora da República ao final firmadas, usando de suas atribuições 
constitucionais, e irresignadas com a decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe que 
denegou a ordem e reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar causar relativas 
a interesses indígenas, desrespeitando dispositivo constitucional expresso nesse sentido, vêm 
à vossa presença, a tempo e modo, e rendo por base o disposto no art 102, III. a da 
Constituição Federal e 26 da Lei 8038/90, interpor o presente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

oferecendo desde logo as razões de sua 
inconformidade, requerendo sejam as mesmas recebidas, devidamente processadas e 
remetidas ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, pelo qual espera seja o presente recurso 
conhecido e provido, reformando-se a r. decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe.

Florianópolis, 05 de outubro de 1999.

ANA MARJA GUERJftERO GUIMARÃES 
furadora Regiohal da República

CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS 
Procuradora da República

Rua 7 de Setem bro, 1574 * ej. 45/48 ♦ fones: (047) 326 4026 / 322 3838 ♦ 89010-202 * Blumenau/SC ♦ e-mail: prmbnu@forb rct-se.br
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Habeas Corpus n.°: 99.015758-0 ( Itaiópolis )

Impetrantes: Ana Maria Guerrero Guimarães e Carolina da Silveira 

Medeiros

Pacientes: Fábio de Almeida e Lauro Juvei 

RAZÕES DE RECURSO

EGRÉGIA CORTE JULGADORA

I) DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS

1. Foi impetrado Habeas Corpus perante o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina em favor de Fábio de Almeida e 

Lauro Juvei, índios da etnia Xokleng, residentes na Terra Indígena de 

Ibirama/SC ( sendo este último o atual Cacique Geral) em razão da 

existência de processo criminal em tramitação perante o Juízo de Direito 

da Comarca de Itaiópolis (processo n.e 032.98.000762-5) contra os 

pacientes acima referidos, pela prática dos delitos previstos no art. 148 e 

155, § 4Q, inc. IV, combinados com artigos 61, inc. II, alínea b, e 62, 

incisos I a III, 69 e 70, todos do Código Penal. ( doc. 01)

2. O referido processo, no entanto, deveria estar 

em tramitação perante a Justiça Federal, competente para apreciar o
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nos termos da Constituição Federal, razão pela qual o Ministério Público 

Federal ingressou com pedido de Exceção de Incompetência perante o 

Juízo de Direito de Itaiópolis ao que foi prolatada decisão pela 

competência da Justiça Estadual para processar e julgar crimes 

cometidos por índios. O Ministério Público Federal não foi intimado 

pessoalmente da decisão.

3. Em prosseguimento, e tendo em vista o teor 

da decisão prolatada pela Justiça Estadual de Itaiópolis, e considerando- 
se, por outro lado, a inadmissibilidade de interposição de recurso "contra 

o despacho do juiz que se declarar competente " ', foi eleita a via do 

habeas corpus, sob o pálio do art. 648, incisos III e VI do CPP para 

discussão da questão.

4. Sendo assim, e por entender o Ministério 

Público Federal que os pacientes encontravam-se perante situação de 

coação ilegal, impetrou o Parquet Federal Habeas Corpus a fim de que 

fosse reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e 

julgar os delitos praticados por índios.

5. Interposto o Habeas Corpus, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina denegou a ordem por entender que 

não se trata de disputa sobre direitos indígenas, mas sim sobre pretjínsão

1 Marques, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal. Campinas, Bookseller, 1997, V. IV, p.
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punitiva do Estado, fundamentando a decisão com jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e Súmula 140 daquele Tribunal, 
reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar 

crimes praticados por indígenas, motivando a interposição do presente 

recurso.

6. Importante frisar que os pacientes, FÁBIO 

DE ALMEIDA e LAURO JUVEI, são índios, tendo este último, 

inclusive, sido eleito Cacique Geral da Terra Indígena de Ibirama ( onde 

vivem aproximadamente 1200 índios), nas últimas eleições realizadas no 

mês de agosto do ano em curso.

II) DA EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO 

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

7. Inicialmente, com relação ao delito praticado 

pelos pacientes, é de se referir que o mesmo ocorreu no : " interior da 

reserva indígena do Município de José Boiteux , Município de Ibirama ", 

conforme consta de fl. 04 da denúncia apresentada pelo Promotor de 

Justiça de Itaiópolis.

Em segundo lugar, foi praticado por indígenas, 

sendo um deles, inclusive, o atual Cacique Geral da Terra Indígen



Ibirama, de forma que é inegável que qualquer decisão judicial que 

venha a ser tomada com relação ao mesmo terá reflexos inegáveis em 

toda a Comunidade, composta, atualmente, de aproximadamente 1200 

índios distribuídos em quatro aldeias diferentes.

8. Assim, considerando-se o local onde 

ocorreram os fatos criminosos, e levando-se em consideração a 

qualidade de índios dos indivíduos denunciados pelo Ministério Público 

Estadual perante a Comarca de Itaiópolis/SC, é clara a competência da 

Justiça Federal para processar e julgar o processo relativo aos indígenas, 

com fundamento no art. 109, inc. XI, da Constituição Federal.

9. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte, 

única intérprete da Constituição Federal, e portanto, única legitimada 

para decidir acerca das questões de competência da Justiça Federal nos 

casos de descumprimento do art. 109 da Constituição Federal:

'  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ÍNDIO. JUSTIÇA 

ESTADUAL: INCOMPETÊNCIA. ARTIGO 109-XI DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Caso em que se  disputam direitos indígenas. Todos os 

direitos (a começar pelo direito à vida) que possa ter uma 

comunidade indígena ou um índio em particular estão soM  

a rubrica do inciso XI do art. 109 da Constituição F ed era l../
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Habeas Corpus concedido para que se desloque o feito para a 

Justiça Federal, competente para julgar o c a so .'  (grifo nosso)

( Processo: Habeas Corpus n.° 71835-3/MS. Rei: Min. 

Francisco Rezek. Pactes: Amâncio Martins e João Martins. 

Impte: Diva Dias dos Santos Rigatto. Coator: TJMT. 

Julgamento: 04.04.95 -  Segunda Turma. Publicação: DJU 

22.11.96)

• RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO. CRIME PRATICADO CONTRA 

SILVÍCOLA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDEERAL.

1. A Constituição Federal, em seu art. 231, impõe à União o 

deve de preservar as populações indígenas, preservando, sem 

ordem de preferência, mas na realidade existencial do 

conjunto, sua cultura, sua terra, sua vida.

2. Sendo a vida do índio tutelada pela União, é  competente a 

Justiça Federal para julgar o feito, não estando a Justiça 

Estadual, na presente ordem constitucional, legitimada a 

conhecer das infrações penais cometidas por ou contra 

silvícolas.

Recurso conhecido e provido." ( grifo n o sso )

( Recurso Extraordinário N. 0 192. 473/RR. Relator: Min. 

Maurício Corrêa. Segunda Tum /a) p
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10. De acordo com a decisão acima transcrita, 

inegável o posicionamento desta Corte Suprema, ao interpretar a 

Constituição Federal, de que é da competência da Justiça Federal o 

processamento e julgamento dos crimes praticados por índios.

Nesse sentido, portanto, é inconstitucional a 

decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao entender 

que a competência para julgar os crimes, em tese, praticados pelo atual 

Cacique Geral da Terra Indígena de Ibirama- Lauro Juvei, e pelo índio 

Fábio de Almeida, são de competência da Justiça Estadual. Tal decisão é 

contrária ao art. 109, inc. XI e à interpretação que ao mesmo é dada por 

esta Corte Constitucional.

11. Acerca do tema ora discutido, importante 

apresentarmos voto do Min. Maurício Corrêa, em caso semelhante, 

envolvendo competência da Justiça Federal para processar e julgar 

crimes praticados contra índios, mais especifícamente no HC 71835-3 

acima referido( item 9)2, do qual foi relator, Min. Francisco Rezek, por 

ter perfeita aplicação ao caso em tela:

" Sr. Presidente, também entendo que quando há disputa 

envolvendo índios, sobretudo índios que não são aculturados,

ou mesmo aculturados mas que vivam em reserv?s,\
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competência para decidir conflitos entre eles e até entre eles e 

brancos é da Justiça Federal. Na verdade sinto-me um pouco 

confortado com esse avanço jurisprudencial que se passa 

a adotar, porque no passado houve tanto conflito nesse 

sentido com largo prejuízo para os índios, em face de 

preconceitos regionais, de provincialismo, etc.

Portanto acompanho o eminente relator in totum, conhecendo 

do habeas corpus e o d e fe r in d o ( grifo n o sso )

12. Com relação ao trecho sublinhado no voto 

transcrito, não é por demais referir, ainda que não seja o objeto direto 

deste recurso, que há evidências de preconceito por parte da Comunidade 

local de Itaiópolis, Ibirama e demais cidades próximas à Terra Indígena, 

com relação aos silvícolas que ali habitam. Pode-se perceber tal 

sentimento não apenas pelo teor da decisão proferida no Habeas Corpus 

julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como especialmente 

pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau na qual o Juiz 

manifesta-se no sentido de que: " (...) o simples fato de se  tratar de indígena 

por origem étnica, também jamais pode ser relevante para decidir-se em torno 

da matéria. (...) Comunidades houve de imigrantes de várias nacionalidades ( o 

Município de Itaiópolis foi e ainda continua sendo, em certa medida, um dos 

exemplos mais marcantes), ao longo do país, particularmente na 2

2 Habeas Corpus n.° 71835-3/MS Rei: Min. Francisco Rezek Pactes: Amâncio Martins e João Martins. 

Impte: Diva Dias dos Santos Rigatto. Coator: TJMT. Julgamento: 04 04.95 -  Segunda Turma Publicação: 

DJU 22.11.96



Nem por isso, todavia, se  cogitou de regras particulares de competência para 

decidir sobre crimes praticados por ou contra integrantes dessas comunidades, 

unicamente em atenção à sua origem étnica diversa."

13. Em continuação, com relação à 

jurisprudência colacionada, observe-se o voto do relator, Min. Francisco 

Resek:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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H Tenho notícia do quem vem sendo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito da norma 

constitucional ora discutida. Dá-se-lhe ali uma 

interpretação restritiva. A norma diz que é da competência da 

Justiça Federal a demanda onde se  disputem direitos 

indígenas. Estes seriam direitos relacionados com a terra, 

situações onde, de algum modo, defrontem-se o elemento 

indígena e o elemento não-índio, e o tema seja a posse da 

terra.

Quando foi pedido este habeas corpus - sustentando a 

competência da Justiça Federal para a hipótese de homicídio 

cometido numa aldeia indígena por índios contra índio - a 

impetrante trouxe ao conhecimento do Tribunal um trabalho 

doutrinário do Subprocurador-Geral Professor Cláudio 

Fontelles.qui^é extenso, e do qual me permito ler apenas o 

desfecno:



"Ora, como dissemos antes, porque o art. 231, 

caput. da CF "impõe à União o dever de preservar as 

populações indígenas, preservando, sem ordem de 

preferência, mas, na realidade existencial do conjunto, sua 

cultura, sua terra, sua vida", e porque o inc. IX  do art. 109 

da mesma Carta, que o primeiro operacionaliza, marca na 

Justiça Federal de 1o grau a competência jurisdicional para 

as contendas sobre direitos indígenas, a Justiça estadual 

não mais está legitimada a conhecer das infrações penais 

cometidas por, ou contra índios.

Sem sobressaltos, à luz do novo texto constitucional 

é de se estabelecer nova orientação jurisprudencial para tais 

assuntos criminais.

Perfeitamente válidas, no encerrar este artigo, as 

palavras do eminente doutrinador José Carlos Barbosa 

Moreira, como citadas pelo Prof. Luiz Roberto Barroso, no 

pronunciamento já  referido, sobre a interpretação retrospectiva, 

verbis: Põe-se ênfase nas semelhanças, corre-se um véu 

sobre as diferenças e conclui-se que, à luz daquelas, e a 

despeito destas, a disciplina da matéria, afinal de contas, 

mudou pouco, se è que na verdade mudou. É um tipo de 

interpretação... em que o olhar do intérprete dirige-se antes ao 

passado do que ao presente, e a imagem que ele capta é 

menos a representação da realidade que uma sombra

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
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fantasmagórica''.
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O trecho de Barbosa Moreira refere-se à interpretação 

retrospectiva em geral, e é citado pelo Professor Luiz Roberto 

Barroso numa análise específica da questão indígena e do 

inciso XI do art. 109 da Constituição vigente.

Não faz muito tempo julgamos matéria assemelhada, sob a 

relatoria do Ministro Marco Aurélio, que se fez acompanhar 

pela Turma no entendimento de que merece correção a tese de 

que direitos originários são aqueles atinentes à disputa pela 

terra, ou pouco mais do que isso; e não são aqueles que de 

elementar têm muito mais, ou seja, aqueles atinentes à própria 

vida do indígena. Dir-se-á que neste caso, a distanciá-lo de 

algum modo do precedente do Ministro Marco Aurélio, o autor 

do crime contra a vida não é alguém estranho ao meio, mas 

alguém dele integrante. Parece-me, entretanto, que isso de 

nenhum modo descredencia o que o constituinte desejou fosse 

a competência da Justiça Federal, aquilo que o constituinte 

desejou subtrair à competência das diversas justiças estaduais.

O art. 109, inciso XI, estabelece que "aos juízes federais 

compete processar e julgar a disputa sobre os direitos

indígenas". Não é questão, a meu ver, de dar interpretaçãor 

extensiva a esse dispositivo. É questão de lê-lo rigorosamente 

como nele se contém. Fala-se aqui em disputa, e todo7
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processo judicial o é. Sobre direitos indiaenas. e todos os 

direitos (a começar pelo direito à vida) que possa ter uma 

comunidade indígena ou um índio em particular estão sob 

essa rubrica. De tal sorte que aquilo que à primeira 

abordagem alguém poderia apontar como a interpretação 

ampliativa do inciso XI do art. 109, na verdade não é mais do 

que uma interpretação atenta ao propósito do constituinte, mas, 

sobretudo, obediente à literalidade da norma, ao que significa 

disputa e ao que significam direitos indiaenas.

Tais as circunstâncias, parece-me que tem razão, na sua 

proposta doutrinária, o Subprocurador-Geral Cláudio Fontelles 

e aqueles ilustres autores que foram citados por ele. Tenho 

para mim que a proposta da impetração é  de ser acolhida. Este 

é um caso em que de modo o mais pungente possível se 

disputam direitos indígenas. Um caso que ocorreu atentado 

contra a vida, em área indígena, tendo de um e de outro lado 

da relação conflituosa elementos da própria comunidade.

Penso que o constituinte desejou que a Justiça Federal 

construa uma jurisprudência sobre situações dessa índole; e 

não que isso se faca arn caráter avulso e variado nas diversas 

justiças estaduais. ^ / \



A impetração, no que propõe que se declare a competência da 

Justiça Federal é para lá se  desloque o feito, com o 

aproveitamento do que for aproveitável e a realização daquilo 

que se impõe seja refeito, é o desfecho a ser dado ao habeas 

corpus.

Defiro a ordem ." ( grifo n osso )

14. Por fim, da decisão ora transcrita ( HC 

71835-3/MS) constou que: " A Turma por maioria deferiu o habeas 

corpus reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar 

e julgar crime de homicídio cometido por índio, vencidos os Srs. 

Ministros Carlos Velloso e o Presidente que entendiam competente a 

Justiça comum. 2a Turma. 04.04.95. "

15. Nesse sentido, competente a Justiça 

Federal, no entendimento desta Corte Suprema, para processar e julgar 

delitos praticados por índios.

16. Com relação ao local onde ocorreu o delito, 

no caso em terras da União Federal (dentro da Reserva Indígena), 

também é elemento que deve ser considerado para fixação 

competência da Justiça Federal para processar e julgar 

envolvendo índios. Observe-se que consta da denúncia que
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ocorreram no " interior da reserva indígena do Município de José 

Boiteux, Município de Ibirama. "

Nesse sentido, a decisão a seguir transcrita, 

também originária deste Tribunal:

• RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REINTEFRAÇÃO DE 

POSSE - ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO 

ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA - AÇÃO POSSESSÓRIA PROMOVIDA POR 

PARTICULARES CONTRA SILVÍCOLAS DE ALDEIA 

INDÍGENA E CONTRA A FUNAI - INTERVENÇÃO DA UNIÃO 

FEDERAL - DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - 

INCOMETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NULIDADE DOS 

ATOS DECISÓRIOS - ENCAMINHMENTO DO PROCESSP Ã 

JUSTIÇA FEDERAL - RE CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - ÁREA 

DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO 

ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA.

(...)

- A importância jurídica da demarcação administrativa 

homologada pelo Presidente da República - ato estatal que-se 

reveste de presunção juris tantum de legitimidaH



veracidade - reside na circunstância de que as terras 

tradicionaimente ocupadas pelo índios, embora 

pertencentes ao patrimônio da União (CF, Art.. 20, XI), 

acham-se afetadas, por efeito de destinação constitucional, a 

fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, 

social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos 

grupos indígenas e das comunidades tribais.

A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA 

FINALIDADE INSTITUCIONAL

- As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As 

áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e 

insuscetíveis de prescrição aquisitiva." ( grifo n osso )

( Processo: Recurso Extraordinário n.° 183188-0/MS. Relator: 

Min. Celso de Mello. Recte: Comunidade Indígena Jaguapiré, 

Funai, Ministério Público Federal e União Federal. Recdo: 

Octávio Junqueira Leite de Moraes e cônjuge. Julgamento: 

10.12.96 - PRIMEIRA SEÇÃO. Publicação: DJU 14.02.97)

17. Sendo assim, e pelo exposto, conclui-se que 

a competência para processar e julgar delitos cometidos por índios é 

Justiça Federal com base nos artigos art. 5o, LXVIII; 109, XI e
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todos da CF, razão pela qual se impõe a reforma da decisão proferida no 

Habeas Corpus 99.015758-0 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

devendo-se reconhecer a competência constitucional da Justiça Federal 

para processar e julgar os crimes cometidos por índios, como no caso do 

processo n.Q 032.98.000762-5 que tramita perante a Justiça Estadual de 

Itaiópolis.

III - A DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO

INTERPOSTO.

18. Conforme demonstrado nos itens acima, e 

conforme se pode ler das razões do Habeas Corpus 99.015758- 

0/ltaiópolis, julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve 

pronunciamento judicial contrário à Constituição Federal por ter o 

Tribunal reconhecido a competência da Justiça Estadual para julgar o 

processo n.e 032.98000762-5 no qual foram denunciados perante a 

Justiça Estadual de Itaiópolis/SC dois índios, dentre eles o atual Cacique 

Geral da Terra Indígena de Ibirama/SC.

19. É importante ressaltar que ao interpor o 

Habeas Corpus, posteriormente identificado pelo n.e 99.015758-0, 

perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministério Public^ 

Federal pré-questionou a matéria constitucional tendo utilizado na.



oportunidade os mesmos argumentos que ora são trazidos através de 

Recurso Extraordinário, como se pode notar pela leitura, em especial, 

dos itens 7, 8, 9, 10 e 11 da petição de Habeas Corpus.

20. Na referida petição o Ministério Público 

Federal reproduziu as decisões desta Suprema Corte, ora apresentadas, 

acerca da competência federal para processamento e julgamento dos 

crimes praticados por indígenas, além de ter referido por diversas vezes 

que a competência firmada é constitucional, considerado-se que vem 

prevista no art. 109, inc. XI, da Constituição Federal.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ,
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IV - DO PEDIDO

21. Ante todo o exposto, e tendo vista a 

denegação da ordem no Habeas Corpus 99.015758-0/Itaiópolis, pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através de decisão que julgou 

competente a Justiça Estadual para processar e julgar os índios Fábio de 

Almeida e Lauro Juvei (atual Cacique Geral da Terra Indígena de 

Ibirama), e considerando-se que a decisão contraria dispositivo da 

Constituição Federal, no caso o art. 109, inc. XI, é que se interpõe o 

presente recurso extraordinário, o qual se espera provido para: 

a) reformar a decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe, de fi 

que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para pro
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a) e julgar os delitos cometidos por índios no processo 032.98000762-5 

instaurado perante a Justiça Estadual de Itaiópolis/SC.

Florianópolis, 5 de Outubro de 1999.

ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES 

Procuradora Regional da República

O  ,
CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS

Procuradora da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

COORDENADOR1A DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.007584/99-13

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 19/10/99.

^ Diáir íbedeir, íedeiros 
Chefe daSeção de Protocolo e Arquivo 

Substituto
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6A.CAM/000299/2001

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 20/2001 Brasília, 24 de maio de 2001

Procedimento Administrativo n° 08100.007584/99-13

Assunto : Recurso Extraordinário - Competência da Justiça Federal para 
processar e julgar crimes cometidos por indígenas.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhor(a) Procurador(a),

Em atenção ao despacho proferido pela Dra. Raquel Elias Ferreira 

Dodge às fls. 21 do referido procedimento administrativo, informo que o Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao Recurso Extraordinário sobre 

o qual versam esses autos, tendo o mesmo sido, consequentemente, arquivado.

Não foi possível a esta assessoria obter cópia do despacho 

proferido, apesar das inúmeras tentativas, através de contatos telefônicos ou de pesquisas através da 

Internet.

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

car^ ^ Í ^ jvíElÍcl]̂ tó tà :G ócio
Assessora Jurídica/6a CCR/MPF

1
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