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Senhor Relator,

Ação popular (fls. 3/211) proposta por DOMINGOS BORGES DA SILVA em face
do ESTADO DE RONDÔNIA,  IVO NARCISO CASSOL e JOÃO APARECIDO CAHULLA
objetivando, em síntese, seja decretada a nulidade da Lei n.º 2.255, de 3 de março de
2010, que dispõe sobre a segurança de ex-Governadores do Estado de Rondônia e
todos  os  Decretos  Estaduais  que  regulamentaram  o  pagamento  de  diárias  aos
policiais militares que estavam à disposição dos requeridos.

Na sentença, o pedido foi julgado procedente “para decretar a invalidade da
Lei  n°.  2.255/2010  (lei  de  efeitos  concretos)  e,  por  arrastamento,  do  Decreto
n°.15.861/2011 que a regulamentou. Por conseguinte, nos termos do art. 11 da Lei
4.717/65, condenam-se os demandados Ivo Narciso Cassol e João Aparecido Cahulla
ao pagamento de perdas e danos,  consistente sem todos os dispêndios financeiros
(passagem  e  diárias,  por  exemplo)  suportados  pelo  Estado  de  Rondônia  em
decorrência de quaisquer medidas de segurança implementadas em benefício deles
(Ivo  Cassol  e  João  Cahulla)  ou  seus  familiares,  conferidas  em  virtude  da  Lei
2255/2010 e do Decreto n°. 15.861/2011; tudo a ser apurado mediante liquidação
de sentença, mais correção monetária, a partir do desembolso, e juros moratórios de
1% ao mês a partir da citação” (fl. 204).

Apelações  de  IVO  NARCISO  CASSOL  (fls.  209/213) e  JOÃO  APARECIDO
CAHULLA (fls. 240/253), desprovidas pelo TJRO (fls. 316/329). Eis a ementa:

1 As folhas a que se referem este documento são as do processo eletrônico.
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Apelação. Ação popular. Lei que concede segurança pessoal à ex-governadores. Lei de
efeitos  concretos.  Possibilidade  de  declaração  incidental  de  inconstitucionalidade.
Fundamento da pretensão deduzida em juízo. Nulidade da sentença por ausência de
lesividade. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Privilégios
inaceitáveis. Prejuízo ao Estado. Evidente ilegalidade e lesividade. Ressarcimento em
perdas e danos.  Ofensa aos princípios  da igualdade,  moralidade e impessoalidade.
Recursos improvidos

Agravo (fls. 405/418) contra decisão (fl. 403), que negou seguimento ao recurso
especial (fls. 363/374), fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional. 

É o relatório. Examinado, opino.

OPINIÃO  

2. O  Tribunal local não admitiu o recurso especial dada a  “falta de indicação do
dispositivo  de  lei  federal  violado”.  O  agravante,  contudo,  deixou  de  refutar  os
fundamentos  da  decisão  hostilizada,  limitando-se  a  repisar  ipisis  litteris  a
fundamentação do recurso especial. A insuficiência de impugnação atrai a incidência da
Súmula  nº  182/STJ:  "É  inviável  o  agravo  do  art.  545  do  CPC  que  deixa  de  atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.".

No mesmo sentido, afirmou o eg. STJ como razão de decidir:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. IPRJ E
CSLL. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1.  Nos  termos  do  art.  1.021,  §  1º,  do  CPC/2015,  cabe  à  parte  agravante,  na
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.
2. A Segunda Turma desta Corte firmou a compreensão de que "o crédito presumido
do ICMS, ao configurar diminuição de custos e despesas,  aumenta indiretamente o
lucro tributável e, portanto, deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL" (AgRg
no  REsp  1.537.026/PR,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
2/2/2016).
3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1621183/RS,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

CONCLUSÃO

3. Parecer para negar seguimento ao agravo2.

Brasília,  29 de maio de 2018.

Antonio Fonseca
EMRB

2 Parecer simplificado para cumprimento de meta.


