
 

 

 

 

 

 

31 de 

agosto 

9h - 12h 

Módulo 1 – Repercussão Geral 

 

Capacitador: Procurador da República Lucas Daniel Chaves de 

Freitas – Coordenador da Assessoria de Repercussão e 

Súmulas Vinculantes da Procuradoria-Geral da República 

(PGR). 

➢ Introdução: os impactos da repercussão geral sobre o 

sistema recursal no STF na perspectiva do Ministério 

Público. 

➢ O problema das teses abertas na elaboração dos 

recursos e a admissibilidade recursal. 

➢ Atuação estratégica em contrarrazões e fechamento da 

jurisdição constitucional. A indicação de recursos 

representativos e o representativo da controvérsia 

inadmissível. 

➢ A recorribilidade horizontal e vertical e a reclamação na 

repercussão geral. 

➢ Temas especiais de interesse na tutela do patrimônio 

público. Ressarcimento ao erário e os Temas 666, 897 e 

1199. Outros temas de interesse. 

 

14h - 17h 

Módulo 2 – Suspensão de segurança 

 

Capacitadora: Procuradora da República Marília Melo de 

Figueirêdo – Coordenadora da Assessoria Jurídica Cível da 

Procuradoria-Geral da República (PGR). 

➢ Tipologia das suspensões - a suspensão de segurança, 

de liminar e de tutela antecipada e suas peculiaridades. 

A suspensão na execução da segurança. 

➢ A competência do STF e a suspensão constitucional 

mista. Viabilidade recursal e suspensão. 

➢ Os valores tutelados pelas suspensões e a 

jurisprudência do STF. A violação da ordem pública na 

acepção jurídico-constitucional. A demonstração da 

lesão à saúde, à segurança e à economia públicas.  

➢ Efeitos extensíveis da suspensão e prazo de duração. 

➢ Aspectos controvertidos. A suspensão com efeito ativo. 

A suspensão para repristinar liminar.  

➢ Casuística da suspensão na defesa do patrimônio 

público. 



 

 

 

 

1º de 

setembro 

9h - 12h 

Módulo 3 – Reclamação 

 

Capacitador: Procurador da República Márcio Rogério da 

Silva Garcia – Coordenador do Núcleo Especial Cível da 

Assessoria Jurídica Cível da Procuradoria-Geral da República 

(PGR). 

➢ As diversas tipologias de reclamação. A reclamação e 

o CPC de 2015. Tipologia das reclamações. 

Usurpação de competência e autoridade das decisões 

judiciais. Reclamação em casos subjetivos, objetivos 

e objetivados. 

➢ Reclamação e Súmulas Vinculantes. Esgotamento 

das vias administrativas e impugnação de atos 

administrativos e judiciais. As SV 10, 13 ,14 e 43. 

➢ Reclamação e controle concentrado. A 

vinculatividade no controle concentrado – ata e 

acórdão de julgamento. Casos de interesse e temas 

especiais. 

➢ Óbices processuais mais comuns. Sucedâneo 

recursal. Trânsito em julgado. Prova documental. 

 

14h - 17h 

Módulo 4 – Oficina de teses de interesse à atuação na 

proteção do patrimônio público no Supremo Tribunal 

Federal 

 

Capacitadores: Procuradores da República Lucas Daniel 

Chaves de Freitas – Coordenador da Assessoria de 

Repercussão e Súmulas Vinculantes da Procuradoria-Geral 

da República (PGR); Marília Melo de Figueirêdo – 

Coordenadora da Assessoria Jurídica Cível da Procuradoria-

Geral da República (PGR); Márcio Rogério da Silva Garcia – 

Coordenador do Núcleo Especial Cível da Assessoria Jurídica 

Cível da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

➢ Construção coletiva de teses e propostas para 

utilização de meios recursais e de autônomos de 

impugnação no âmbito do STF, a partir de tipologias 

de casos, a fim de circularem entre as unidades do 

MP interessadas como sugestões de possibilidades de 

atuação. 


