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Exmo. Sr. Dr. Juiz Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal

Referência: Mandado de Segurança n° 33.844 – STF;

MÁRIO BARBOSA VILLAS BOAS,  impetrante  do  feito  em  epígrafe  e  já
devidamente  qualificado  nos  autos,  inconformado  com a decisão  proferida  quanto  ao Agravo
Regimental,  publicada  em  04/11/2015,  que,  a  juízo  do  peticionário,  está  contaminada  com
inescusável  OMISSÃO,  vem,  pela  presente,  em  causa  própria,  tempestivamente,  opor  os
presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

na forma a seguir: 

1 - DO REVISOR

1.1 Entende  o  embargante  que  entre  as  formalidades  inafastáveis  de  qualquer  decisão
colegiada  está  a  indicação  formal  de  um revisor.  Não  vê  o  embargante  nos  autos  nenhuma
referência à nomeação de um Ministro revisor para o agravo. Não há, também, em parte alguma
dos autos,  referência  à  identidade  desse  revisor.  Ainda menos  se vê  a  data  em que os  autos
seguiram conclusos para esse Ministro revisor cujo nome não consta nos autos.

1.2 Entende  o  embargante  que  são  formalidades  inafastáveis,  cuma  infração  constitui  em
error in procedendo, que geram nulidade absoluta.

2 - DO VOTO DO RELATOR

R. Barão de Lucena 124/407, Botafogo Rio de Janeiro RJ  (21) 981281407  mario.villasboas@gmail.com

1/3



Mário Barbosa Villas Boas - OAB/RJ 117.369
Mandado de Segurança 33.844 – Embargos de Declaração

2.1 Consta nos autos uma decisão monocrática do ministro relator. Contudo, não se vê em
parte  alguma  dos  autos  um  voto  de  lavra  deste  mesmo  relator  o  qual  enfrente  as  questões
levantadas pelo ora embargante em seu agravo regimental.

2.2 Não  pode  prevalecer  uma  decisão  “nos  termos  do  voto  do  relator”  se  os  autos  não
registram esse voto.  A decisão  monocrática  não supre  essa falha porque ela  não enfrenta  os
pontos levantados no agravo regimental.

3 - DA INCLUSÃO EM PAUTA

3.1 A decisão publicada em 04/11/2015 afirma que o agravo, ora embargado, foi incluído na
pauta da seção realizada no dia 28/10/2015, quando foi votada. Contudo, não se vê nos autos o ato
de  inclusão  deste  feito  na  pauta  daquela  seção  de  julgamento.  Ainda  menos,  a  certidão  de
publicação dessa mesma pauta, contendo o presente feito, no Diário de Justiça, o que é irregular.

4 - DO PEDIDO 

 Ex Positis, demonstrado, como demonstrado está que a decisão embargada contém as
seguintes omissões:

1. Não contém o nome do Ministro revisor;

2. Não indica a data em que os autos foram conclusoss para a revisão;

3. Não contém o voto do Ministro Relator  relativo  ao agravo regimental,  enfrentando as
questões lá levantadas;

4. Não contém certidão de publicação da pauta da seção onde foi votada a decisão, contendo
o presente feito como um dos processos incluídos na pauta do dia;

é o presente para requerer a este tribunal 

 ANULE a  decisão  colegiada  pela  falta  dos  elementos  acima,  eis  que  se  tratam  de
formalidades indispensáveis ao ato;

  nova decisão contendo todos os elementos listados acima;

OU, ALTERNATIVAMENTE
 

Caso esta Corte Suprema entenda que tais elementos estão presentes nos autos

 EXPLICITE cada um dos elementos apontados acima

OU ALTERNATIVAMENTE
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 APONTE a  lei  que permite  que uma decisão colegiada  pode ser  validada  sem esses
elementos, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. 

Nestes termos, pede deferimento
Rio de Janeiro 08/11/2015

___________________________________
Mário Barbosa Villas Boas
OAB/RJ 117.369

Anexos:
6 Análise da jurisprudência sobre o princípio da devolutividade;
7 Análise da jurisprudência sobre o direito de ação;
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