
Ementa e Acórdão

04/11/2014 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 124.107 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :CLETUS CHINED UGOCHUKWU 
PACTE.(S) :NWACHUKWU HENRY 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA

Habeas  corpus.  Penal.  Tráfico  internacional  de  drogas. 
Condenação.  Dosimetria  da  pena.  Pretendida  aplicação  da  causa  de 
diminuição  de  pena  prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/06. 
Incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da 
Lei  nº  11.343/06.  Alegação  de  bis  in  idem.  Fixação  do  regime  mais 
gravoso desprovida de fundamentação idônea. Questões não analisadas 
pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. 
Impropriedade  do  habeas  corpus para  o  revolvimento  do  conjunto 
fático-probatório,  no  intento  de  se  redimensionar  a  pena  imposta. 
Precedentes.  Denegação da ordem. Incidência da causa de diminuição 
de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de 
mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes 
integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar 
drogas  ao  exterior  (mulas  do  tráfico).  Inexistência  de  base  empírica 
idônea. Constrangimento ilegal configurado.  Habeas corpus concedido 
de ofício. 

1. Os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal no 
habeas corpus não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, 
uma vez que a  Quinta Turma, ao negar provimento ao recurso da defesa, 
fundamentou sua decisão na impossibilidade de se revolverem fatos e 
provas na via do recurso especial, sob pena de afronta ao enunciado da 
Súmula nº 7/STJ.

2.  Portanto,  sua  análise,  na  extensão  e  profundidade  pretendidos 
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pela  impetrante,  configuraria  supressão  de  instância,  o  que  é 
inadmissível, na linha de precedentes. 

3. A Corte não admite o manejo do habeas corpus para se revolver o 
conjunto fático-probatório com o fim de se redimensionar a pena imposta 
(RHC nº 105.150/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12).

4. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de 
que os réus integrariam organização criminosa. 

5.  O  exercício  da  função  de  mula,  embora  indispensável  para  o 
tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e 
permanente,  à  estrutura  de  organização  criminosa,  até  porque  esse 
recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. 

6. Ordem denegada.  Habeas corpus concedido de ofício para o fim 
de, reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinar ao juízo processante que fixe o 
quantum de redução pertinente na espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em indeferir a ordem de 
habeas corpus,  implementando-a, contudo, de ofício, nos termos e nos 
limites do voto do Relator.

Brasília, 4 de novembro de 2014.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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04/11/2014 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 124.107 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :CLETUS CHINED UGOCHUKWU 
PACTE.(S) :NWACHUKWU HENRY 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria 

Pública da União em favor de Cletus Chined Ugochukwu e Nwachukwu 
Henry, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  que  negou  provimento  ao  agravo  regimental  no 
AREsp nº 370.848/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi. 

Sustenta  a  impetrante  que  os  pacientes  estão  a  sofrer 
constrangimento  ilegal,  diante  da  ausência  de  fundamentação  idônea 
para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 

Aduz, para tanto, que “não há como fundamentar a negativa de um 
benefício por presumir a serventia de organização criminosa pelo famoso 
bordão ‘mula’.” (fl. 3 da inicial – grifos da autora).

Por essa razão, entende que, 

“não havendo prova de que os pacientes participassem de 
organização criminosa deve o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 
ser aplicado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços),  posto 
que preenchidos os requisitos legais, não podendo o Tribunal a  
quo utilizar de presunção em desfavor dos réus” (fl. 4 da inicial 
– grifos da autora).
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Alega, na sequência, que a causa de aumento de pena prevista no 
art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 não merece ser mantida, uma vez que 
o  art.  33,  caput,  da  mesma  lei  contém  no  seu  tipo  penal  os  verbos 
importar e  exportar,  que  também se  referem  à  transnacionalidade  do 
tráfico. 

Afirma que 
“o legislador acabou por sancionar duas vezes o mesmo 

crime, incorrendo em verdadeiro  bis in idem,  razão pela qual 
faz-se mister a desconsideração do artigo 40, 1 da Lei 11343/06, 
uma vez que a conduta ali descrita já foi apenada em razão da 
aplicação do artigo 33, ‘caput’ da Lei 11343/06” (fl. 5 da inicial).

Por fim, assevera que

“a  fixação  do  regime  carcerário  mais  gravoso  exige 
motivação  idônea,  com  demonstração  concreta  das 
circunstâncias judiciais previstas no art.  59,  do Código Penal, 
conforme o art. 33, § 3º do Código Penal, o que não ocorreu no 
presente caso.

Neste  particular,  tendo  sido  os  pacientes  condenados  a 
uma pena de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado não 
há como sustentar o regime fechado, devendo ser imposto o 
regime inicialmente  semiaberto” (fl.  6  da inicial  –  grifos  da 
autora).

Requer a concessão da ordem

“para aplicar ou determinar que seja aplicada a minorante 
prevista do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu 
patamar máximo de 2/3 (dois terços), o afastamento da causa 
de aumento do art. 40, I da Lei 11.343/06, assim como deferida 
a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o 
semiaberto” (fl. 7 da inicial - grifos da autora).

Não  havendo  pedido  de  liminar  a  ser  apreciado  e  estando  a 
impetração devidamente  instruída  com as  peças  necessárias  à  perfeita 
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compreensão da controvérsia, dispensei o pedido de informações.
O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  da  ilustre 

Subprocuradora-Geral da República Dra.  Deborah Duprat, opinou pela 
denegação da ordem. 

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

04/11/2014 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 124.107 SÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
Conforme relatado,  volta-se esta  impetração contra ato  da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo 
regimental no AREsp nº 370.848/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi. 

Narra a impetrante, na inicial, que 

“CLETUS  CHINED  UGOCHUKWU  e  NWACHUKWU 
HENRY foram denunciados como incurso nas sanções previstas 
nos arts. 33 caput e 40, I da Lei 11.343/06, tendo ao final sido 
condenados nos termos da exordial acusatória a uma pena de 
05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, bem 
como ao pagamento e 583 dias-multa, e para de 1/30 do salário-
mínimo, e  06  anos,  01  mês e  15  dias  de reclusão em regime 
inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa respectivamente.

A defesa interpôs recurso de apelação. O v. Acórdão, por 
unanimidade,  negou provimento ao  recurso  de  Cletus  e  deu 
parcial provimento ao recurso de Nwachuwu para reduzir sua 
pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 
dias-multa.

Diante disso, foi interposto um Recurso Especial para os 
dois réus, que teve negado seu seguimento por decisão da lavra 
da Exma. Desembargadora Vice Presidente Salette Nascimento 
do Tribunal Regional federal.

Não satisfeita com a decisão, a defesa interpôs Agravo em 
Recurso  Especial,  o  qual  por  unanimidade  foi  negado 
provimento.

Mais  uma  vez  Irresignada  a  defesa  interpôs  Agravo 
Regimental, o qual também foi negado provimento” (fls. 1/2 da 
inicial – grifos da autora).
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Transcrevo a ementa do julgado colegiado do Superior Tribunal de 
Justiça:

“PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO À 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM 
REGIME  FECHADO.  RESP  INADMITIDO.  ARESP  NÃO 
PROVIDO.  PLEITO  DE  REDIMENSIONAMENTO  DA 
PENA  E  DO  REGIME.  APLICAÇÃO  DA  MINORANTE. 
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  ACERVO 
PROBATÓRIO  PARA  REFORMA  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.  A  desconstituição  do  entendimento  firmado  pelo 
Tribunal de piso diante de suposta contrariedade à lei federal, 
buscando  os  redimensionamentos  da  pena  e  do  regime, 
reconhecendo-se,  in  casu,  a  minorante  do  §  4º  da  Lei 
11.343/2006,  não  encontra  campo  na  via  eleita,  dada  a 
necessidade  de  revolvimento  do  material  probante, 
procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias – 
soberanas no exame do conjunto fático-probatório –, e vedado 
ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.

VIOLAÇÃO  GENÉRICA  DE  PRECEITOS 
INFRACONSTITUCIONAIS.  SÚMULA  284/STF.  AGRAVO 
NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

2. Realça-se a incidência da Súmula 284/STF na hipótese 
de  simples  alegação  de  violação  genérica  de  preceitos 
infraconstitucionais,  desprovida  de  fundamentação  que 
demonstre a efetiva ofensa dos dispositivos legais pelo Tribunal 
de origem,  não sendo,  portanto,  suficiente para fundamentar 
recurso especial.

3.  Agravo regimental  não provido” (fl.  808 –  anexo 7 – 
grifos do autor).

Essa é a razão por que se insurge a impetrante.
Registro,  inicialmente,  que  os  temas  trazidos  à  apreciação  do 

Supremo  Tribunal  Federal  neste habeas  corpus não  foram  analisados 
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pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a  Quinta Turma, ao negar 
provimento  ao  recurso  da  defesa,  fundamentou  sua  decisão  na 
impossibilidade  de  se  revolverem  fatos  e  provas  na  via  do  recurso 
especial, sob pena de afronta ao enunciado da Súmula nº 7/STJ.

Portanto, sua análise, na extensão e profundidade pretendida pela 
impetrante, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível. 

Não  pode  esta  Suprema  Corte,  em  exame  per  saltum,  apreciar 
questão não submetida ou analisada pelo  Superior Tribunal  de Justiça 
(HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 

Nesse  sentido,  confiram-se  os  seguintes  precedentes:  HC  nº 
113.172/SP, Primeira Turma, de  minha relatoria,  DJe de 17/4/13; HC nº 
118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe 
de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Teori  Zavascki,  DJe  de  21/5/13;  HC  nº  114.583/MS,  Segunda  Turma, 
Relator  o  Ministro  Cezar  Peluso,  DJe  de  27/8/12;  HC  nº  92.264/SP, 
Primeira Turma, Relator o Ministro  Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e 
HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ de 25/5/07, entre outros. 

Junte-se  a  isso  o  entendimento  a  respeito  da  impropriedade  do 
manejo  do  habeas  corpus  para  o  revolvimento  do  conjunto  fático-
probatório,  a  fim  de  se  redimensionar  a  pena  imposta  (RHC  nº 
105.150/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 
121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; 
HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 
de 11/3/14; HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe de 3/5/12).

De  qualquer  forma,  em  matéria  de  dosimetria  de  pena,  cabe  ao 
Supremo  Tribunal  Federal  exercer  “o  controle  da  legalidade  e  da 
constitucionalidade dos critérios empregados,  bem como a correção de 
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias” (HC nº 120.095/MS, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14).

Fixadas essas premissas, ressalto a presença de ilegalidade flagrante 
a justificar a concessão da ordem de ofício.
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Na espécie, as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa 
de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao argumento 
de que os pacientes integravam organização criminosa, sem, contudo, se 
ampararem em base empírica idônea.

Lê-se na sentença de primeiro grau:

“Seguindo adiante e examinando a causa de diminuição 
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vejo que ela 
não tem aplicação no caso concreto.

De fato, consta dos autos que o acusado é primário, possuí 
bons  antecedentes  e  que  não  há  provas  contundentes,  nos 
autos, de que se dedique a atividades criminosas, embora haja 
suspeitas fundadas quanto a este último aspecto.

Todavia,  não há como negar efetivamente que integra a 
organização  criminosa  a  pessoa  que  transporta  entorpecente 
para o exterior,  nas condições do acusado,  ou seja,  mediante 
contratação  prévia  para  a  realização  de  uma  viagem 
internacional de grandes proporções, a país desconhecido e sem 
qualquer laço ou vínculo prévio, providenciada por terceiros, 
com  despesas  totalmente  pagas  e  custeadas  previamente, 
levando grande quantidade de entorpecente que, sabidamente, 
tem  elevadíssimo  valor  no  mercado  espúrio,  lembrando-se, 
ainda,  não  se  tratar  de  pessoa  que  demonstre  ter  condições 
financeiras  aptas  a  custear  ou  mesmo  realizar  uma  viagem 
desse tipo com finalidades unicamente turísticas.

(...)
O fato  é  que  no  caso  das  mulas,  é  evidente  que  elas 

integram a organização criminosa na medida em que o seu 
‘trabalho’ é uma condição sine qua non para a narcotraficância 
internacional; as mulas têm justamente a função de transportar 
o entorpecente para o exterior e, salvo raríssimas exceções, elas 
sabem disso desde sempre” (fls. 331/332 – anexo 5 – grifei).

A vedação à incidência da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, 
da  Lei  nº  11.343/06)  foi  mantida  pelo  Tribunal  Regional  Federal  da 3ª 
Região sob o mesmo ângulo. 
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Assim  sendo,  não  há  como  negar  que  a  aplicação  da  causa  de 
diminuição  de  pena  pretendida  (art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/06)  foi 
vedada  aos  pacientes  com base  em mera  conjectura  ou  ilação  de  que 
integravam organização criminosa, já que foram recrutados na função de 
mulas do tráfico para o transporte de drogas ao exterior.

É  bem  verdade  que  o  exercício  da  função  de  “mula”,  embora 
indispensável para o tráfico internacional, não traduz adesão, em caráter 
estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque 
esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.

Consoante entendimento da Corte, 

“A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, 
da Lei  nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em 
ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades 
ilícitas  ou integre organização criminosa” (HC nº 111.309/DF, 
Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Roberto  Barroso,  DJe de 
9/4/14).

No mesmo sentido: RHC nº 118.008/SP, Primeira Turma, Relatora a 
Ministra  Rosa  Weber,  DJe  de  19/11/13,  e  HC  nº  108.388/SP,  Segunda 
Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/13.

De outra parte, registro que não prospera a alegação de bis in idem 
no reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei nº 
11.343/06  (transnacionalidade  do  tráfico),  uma  vez  que,  dentre  as 
elementares  do  tipo  penal  do  art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/06, 
encontram-se as condutas de exportar e importar.

Com efeito, o art. 33 da Lei nº 11.343/06 constitui o denominado tipo 
misto  alternativo,  por  descrever  um  crime  de  ação  múltipla  ou  de 
conteúdo variado, em que a realização de uma ou de todas as formas 
configura um único crime (CAPEZ, Fernando.  Curso de direito penal –  
legislação penal especial. 6. ed. São Paulo : Saraiva, 2011. v. 4, p. 768).

Segundo a sentença, os pacientes - que são nigerianos – foram presos 
em  flagrante  delito  no  aeroporto  de  Guarulhos/SP  quando  tentavam 
embarcar  para  a  cidade  de  Luanda,  na  Angola,  levando  consigo 
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aproximadamente 1 (um) kg de cocaína cada um, restando plenamente 
caraterizada,  portanto,  a  transnacionalidade  do  tráfico,  a  justificar  a 
incidência  da causa de aumento de pena indicativa do maior  grau de 
reprovabilidade da conduta dos agentes.

Inexiste, portanto, o alegado bis in idem a amparar uma concessão 
de ofício, uma vez que, em momento algum, foi considerada, na terceira 
fase da dosimetria da pena, elementar do tipo penal.

Há precedente da Corte nesse sentido:

“(...)
O crime do art. 33,  caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação 

múltipla  ou  de  conteúdo  variado.  A incidência  da  causa  de 
aumento de pena do art. 40, I, da Lei nº 11.343/06 à conduta do 
agente  que  transporta  droga  com  destino  ao  exterior  não 
configura  bis  in  idem,  uma vez que não  foi  considerada,  na 
terceira fase da dosimetria da pena, elementar do tipo penal.

(...)”  (HC  nº  122.299/SP,  Primeira  Turma,  de  minha 
relatoria, DJe de 7/10/14).

Do mesmo modo, não se constata ilegalidade flagrante na fixação do 
regime fechado para o início do cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses aplicada aos pacientes, pois essa tem por base, como se 
verifica na sentença, condições subjetivas valoradas negativamente, tais 
como, a culpabilidade, os motivos do crime e suas consequências.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença 
de condições subjetivas desfavoráveis pode autorizar um regime prisional 
mais  severo,  desde  que  esteja  atrelado  a  elementos  concretos  e 
individualizados  aptos  a  demonstrar  a  necessidade  de  maior  rigor  da 
medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, 
c/c  o  art.  59,  do Código Penal  (HC nº 114.568/ES,  Primeira Turma,  de 
minha relatoria, DJe de 8/11/12). 

Ante  o  exposto,  denego  a  ordem  de  habeas  corpus.  Concedo-a, 
porém, de ofício, para o fim de,  reconhecida a incidência da causa de 
diminuição  de  pena  prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/06, 
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de condições subjetivas desfavoráveis pode autorizar um regime prisional 
mais  severo,  desde  que  esteja  atrelado  a  elementos  concretos  e 
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Ante  o  exposto,  denego  a  ordem  de  habeas  corpus.  Concedo-a, 
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determinar  ao  juízo  processante  que  fixe,  em relação  aos  pacientes,  o 
quantum de redução pertinente na espécie.

É como voto.

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7260143.

Supremo Tribunal Federal

HC 124107 / SP 

determinar  ao  juízo  processante  que  fixe,  em relação  aos  pacientes,  o 
quantum de redução pertinente na espécie.

É como voto.

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7260143.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 13



Extrato de Ata - 04/11/2014

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 124.107
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : CLETUS CHINED UGOCHUKWU
PACTE.(S) : NWACHUKWU HENRY
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma indeferiu a ordem de  habeas corpus,  mas a 
implementou, de ofício, nos termos e limites do voto do relator. 
Unânime. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Marco 
Aurélio, Presidente, e Luiz Fux. Presidiu o julgamento o Senhor 
Ministro Dias Toffoli. Primeira Turma, 4.11.2014.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

Sessão  os  Senhores  Ministros  Rosa  Weber  e  Roberto  Barroso. 
Ausentes, o Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente, em razão de 
palestra proferida no 7º Colóquio Internacional sobre o Direito e 
a Governança da Sociedade de Informação – “O Impacto da Revolução 
Digital sobre o Direito”, na Universidade de Paris I – Sorbonne, 
na França, e, justificadamente, o Senhor Ministro Luiz Fux.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Edson  Oliveira  de 
Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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