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ADV.(A/S) : PABLO DE CAMARGO CERDEIRA (232614/RJ, 207570/
SP)

ADV.(A/S) : VANDERSON MACULLO BRAGA FILHO (203946/RJ)
ADV.(A/S) : DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (163033/RJ)
IMPDO.(A/S) : CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.  CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.  PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS. PROVIMENTO Nº 88/2019. POSTERIOR VIGÊNCIA DA LEI N°13.709/2018 (LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS). AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO A SER EXAMINADO NA 
PERSPECTIVA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  IMPETRAÇÃO VOLTADA AO 
EXAME DE ATO NORMATIVO EM TESE.  SÚMULA Nº 266/STF.  NÃO CONHECIMENTO DA 
IMPETRAÇÃO. INICIAL INDEFERIDA (ART. 10 DA LEI Nº 12016/09).

Vistos etc. 
1.  Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de  liminar, 

impetrado  por  Juliana  Patu  Rebello  Pinho  e  Marília  Patu  Rebello  Pinho, 
titulares  de  serventias  extrajudiciais  no  Estado  de  São  Paulo,  contra  ato 
praticado pela Corregedora Nacional de Justiça. 

2.  Sustentam  que,  na  qualidade  de  delegatárias  de  serviços 
extrajudiciais, são controladoras de dados pessoais (art. 5º, VI, da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em conjunto com o item 129 do 
Capítulo XIII  do Tomo II  das Normas de Serviço da Corregedoria Geral  da 
Justiça do Estado de São Paulo), sendo por estes responsáveis. Contudo, o 
Provimento  nº  88  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  (publicado  em 
1º.10.2019)  as  obrigaria  ao  compartilhamento  dessas  informações  em 
hipóteses reputadas desconformes aos limites estabelecidos pela LGPD (Lei n
°13.709/2018). 

Consideradas tais balizas, as autoras ajuizaram, no CNJ, o Pedido de 
Providências  de  n°  0010321-26.2020.2.00.0000.  Porém,  até  o  momento,  a 
autoridade apontada como coatora teria apenas determinado, em despacho 
de  31.12.2020,  “que  se  oficie  o  Colégio  Notarial  do  Brasil  para  que  se 
manifeste no prazo de 15 dias” (inicial, fl. 3). No entender das impetrantes, tal 
circunstância tornaria imperativo o manejo do mandado de segurança, pois 
em  vigência  a  LGPD  desde  o  dia  17.9.2020,  de  modo  que  o  prazo 
decadencial estaria a escoar totalmente em 14.01.2021. 

3. No mais, as razões vertidas pela inicial se referem às seguintes 
questões: (i) o Provimento nº 88 teria criado o Cadastro Único de Clientes do 
Notariado – CCN, aos cuidados do Colégio  Notarial  do Brasil  (CNB),  uma 
instituição  de  classe  dos  notários  (de  caráter  privado,  portanto),  para 
congregar todas as informações pessoais  cadastradas,  incluindo biometria, 
cartões de autógrafo e imagens de documentações;  (ii) “Esses dados (...)  
poderão  ser  acessados  por  qualquer  um dos  mais  de  13  mil  titulares  de 
cartórios do Brasil e por todos os funcionários por eles autorizados a acessar  
o sistema”  (fl.  6);  (iii) tal medida não respeitaria as restrições derivadas de 
demonstração  prévia  da  necessidade  de  acesso  previstas  na  LGPD;  (iv) 
nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu eficácia da Medida 
Provisória nº 954/2020, que previa o compartilhamento de dados de usuários 
de  telecomunicações  com  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística 
(IBGE) para a produção de estatística oficial  durante a pandemia do novo 
coronavírus (ADI nº 6387/DF), em situação de potencial ofensivo aos direitos 
individuais  cuja  proporção  era  inferior  ao  que  se  vislumbra  a  partir  da 
Resolução  impugnada;  (v) muito  embora  a  Resolução  tenha  por  objetivos 
declarados  a  necessidade  de  prevenção  à  lavagem  de  dinheiro  e  ao 
financiamento do terrorismo, a própria LGPD exigiria, em seu art. 4º, § 1º, que 
a criação de bancos de dados para repressão de infrações penais venha a ser 
realizada a partir  de  “medidas proporcionais e estritamente necessárias ao  
atendimento do  interesse público,  observados o devido  processo legal,  os 
princípios  gerais  de proteção  e  os  direitos  do  titular”  (fl.  15);  (vi) a  LGPD 
atribuiria  “aos  serviços  notariais  e  de  registro  exercidos  por  delegação  o 
mesmo tratamento dispensado aos entes públicos na ocasião de tratamento  
de dados pessoais” (fl.  16),  estando previsto o compartilhamento de dados 
notariais  apenas a  outros órgãos públicos,  nos termos do  art.  23,  §  5º,  e 
mediante  demonstração  da  persecução  do  interesse  público  em  tal 
providência  (art.  23,  caput),  além do  respeito  aos  princípios  da  finalidade, 
adequação  e necessidade  (art.  6º),  o  que não se  verificaria  em relação  à 
entidade privada CNB; (vii) dados biométricos, em especial, são catalogados 
expressamente como de natureza sensível  (art.  5º,  II),  “só sendo possível 
deles  dispor  a  partir  de  consentimento  explícito  da  pessoa  e  para  fim 
expressamente definido” (fl. 18), restrição que se justifica pelo fato de serem 
imutáveis;  em  outras  palavras,  em  caso  de  vazamento,  não  podem  ser 
substituídos ou alterados pelo titular,  ao contrário do que ocorre, v.g., com 
uma senha;  (viii) a centralização de dados daria ensejo ao incremento do 
risco de ataques cibernéticos; (ix) em resumo, “a criação do banco de dados 
conforme  previsto  no  Provimento  88  do  CN/CNJ  (...)  deve,  no  mínimo, 
conforme delineado pelo art. 23,  caput, da LGDP, ter justificativa fortemente  
embasada em prol  do interesse  público,  não bastando  apenas  alegar  seu 
eventual  auxílio  na  prevenção  da  lavagem de  dinheiro  e  do  terrorismo.  É 
necessário  que seja  apresentada  razão  específica que demonstre  como a 
privacidade, direito constitucionalmente garantido, merece ser sacrificada em 
prol  de  uma  finalidade  pública  maior,  finalidade  esta  que  em  nenhum 
momento  fica  clara  no  Provimento  88”  (fl.  21);  diante  disso,  se  torna 
necessário dimensionar que, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, 
(x) “os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público para pessoa física, que será responsável pelos  

seus atos civil e criminalmente, sob fiscalização do Poder Judiciário” (fl. 23) e, 
nos  termos  do  art.  42  da  LGPD,  “o  controlador  responde  pelos  danos 
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, sendo obrigado a repará-lo” (fl. 
25). 

4. Deduzidos os seguintes pedidos:
“a) Que seja concedida a liminar pleiteada inaudita altera parte para 

suspender os efeitos do art. 30 do Provimento 88 da Corregedoria Nacional  
do Conselho Nacional de Justiça; 

(...)
d) Ao final, seja concedida a segurança para declarar a nulidade do  

ato impetrado, em razão da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do  
Provimento 88 da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 
28). 

É o relatório. 
Decido. 
1. A competência desta Suprema Corte para análise de mandados de 

segurança  em  relação  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  depende  da 
demonstração de que há, efetivamente, ato ou omissão a ser considerado sob 
a perspectiva da ilegal violação de direito líquido e certo. De outro modo, o 
que se tem é inviável pretensão voltada contra norma em tese, nos termos da 
Súmula nº 266/STF. 

O  presente  caso  se  amolda  à  segunda  hipótese.  O  único  ato 
emanado da Corregedora Nacional que foi juntado aos autos se refere a um 
pedido  de  informações  ao  Colégio  Notarial  do  Brasil,  “considerando  a 
natureza dos fatos narrados na petição inicial, como medida antecedente à  
apreciação do pedido liminar” (doc. 8). A inicial não apontou qualquer possível 
ilegalidade nesse procedimento, ou mesmo sua eventual impertinência. Tal é, 
reitero, o único ato atribuível à autoridade coatora (e, por extensão, o único 
ato  a  partir  do  qual  viável  extrair  competência  desta  Suprema Corte  para 
exame do pedido). 

2.  As  próprias  alegações  ressaltam  a  tentativa  de  fazer  valer  o 
mandado  de  segurança  como  ação  de  impugnação  de  ato  normativo  em 
abstrato,  à  consideração  da  contagem  do  prazo  decadencial  a  partir  da 
entrada em vigor da LGPD, esta contrastada, em sua essência, ao anterior 
Provimento nº 88, com o objetivo de retirar, deste, a compatibilidade com o 
ordenamento. 

O pedido, em resumo, não pode ser  conhecido (MS nº 36684/DF, 
Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 08.7.2020;  MS nº 31647 AgR/DF, 
Pleno, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28.9.2017, entre outros). 

Ante  o  exposto,  indefiro  a  inicial  do  presente  mandado  de 
segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de 
medida liminar. 

Comunique-se,  com  cópia,  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça 
(Pedido de Providências de n° 0010321-26.2020.2.00.0000). 

Publique-se. 
Brasília, 19 de janeiro de 2021. 

Ministra Rosa Weber 
Relatora

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 37.640 (148)
ORIGEM : 37640 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA :MIN. ROSA WEBER
IMPTE.(S) : R.A.P.L.M.
ADV.(A/S) : JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO (41428/DF)
IMPDO.(A/S) : CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.  ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA,  NO EXERCÍCIO CUMULATIVO DO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE, 
EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR,  DEFERIU MEDIDA CAUTELAR PARA DETERMINAR À MAGISTRADA 
REQUERIDA A ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE 
VALORES, NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. RISCO DE 
INEFICÁCIA DE EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM QUE NÃO SE CONFIGURA.  INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.

Vistos etc.
1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado 

por Rondhevea Administração e Participação Ltda. - ME  contra decisão pela 
qual o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo 
do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, determinou cautelarmente,  ad 
referendum do  Plenário  daquele  Conselho,  nos  autos  da  reclamação 
disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que a juíza titular da 1ª Vara Cível 
e Empresarial da Comarca de Belém/PA, Rosana Lúcia de Canelas Bastos, se 
abstenha  de  determinar  o  levantamento  de  qualquer  valor  bloqueado  nos 
autos da ação de prestação de contas nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e da 
ação indenizatória nº 0035211-78.2002.8.14.0301.

2.   No  intuito  de  evidenciar  ilegalidade  na  conduta  da  autoridade 
impetrada, a impetrante defende que a decisão impugnada não se ajusta ao 
rol  de  atribuições  constitucionais  do  CNJ,  enquanto  órgão  revestido  de 
natureza  administrativa,  ao  qual  faleceria  competência  para  interferir  na 
prática  de  ato  jurisdicional.  Agrega  que  o  bloqueio  de  valores,  na  forma 
determinada pela magistrada  requerida na reclamação disciplinar,  além de 
não evidenciar infração disciplinar, representa medida proporcional e razoável, 
adotada  com  amparo  no  art.  854  do  CPC.  Cita  precedentes.  Consigna 
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(destaques no original):
“(...) tanto é legitimada a Impetrante – porque é Exequente/Credora 

dos valores discutidos objeto da Reclamação Administrativa como é cabível  a 
impetração  visto  que  o direito  líquido  e  certo  visualizado  é  o  de  ter 
garantida a jurisdição judicial na questão judicial deduzida legalmente e 
legalmente julgada com a garantia aos Demandados de ampla defesa, 
contraditório e recursos inerentes (art. 5º, LV da CF) sem a interferência 
das  autoridades  administrativas  despidas  de  competência 
constitucional.

(...)
Ao impor, nessa altura, obstáculo administrativo ao processo judicial o 

ato impetrado além de sujeitar-se à ação constitucional por ato de autoridade 
pratica ato coator via manifesta ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante 
de  ter  sua  pretensão  (aliás,  já  deduzida  há  longos  anos)  apreciada  e 
resolvida pela jurisdição judicial, donde é inegável a tempestividade (art. 
23 da Lei 12.016 de 2009), a aptidão (art. 5º e 6º idem) do Mandado de 
Segurança e expressa a competência do STF (art. 102, I, ‘r’ da Constituição). ”

3. Fundada nessas considerações, e sob invocação dos requisitos do 
art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante requer (destaques no original):

“(...)  seja  DEFERIDA A  MEDIDA CAUTELAR (art.  7º,  III  da  Lei 
12.016) sustando as restrições imposta pelo Corregedor Nacional para  que 
prossigam os atos processuais até o encerramento do processo respectivo, e 
que, afinal, seja   CONCEDIDA A SEGURANÇA   para que seja definitivamente   
afastada a determinação obstrutiva do i. Impetrado e do e. Conselho Nacional 
de Justiça de modo a permitir que a Exma. Magistrada determine os atos que 
achar devidos nos termos da Lei para prosseguimento da Execução até seus 
ulteriores termos na forma legal.” 

É o relatório.
Aprecio o pedido de medida liminar.
1. A documentação juntada aos autos não veicula dados protegidos 

por sigilo fiscal ou bancário, circunstância que conjura o enquadramento no 
art. 189 do CPC e, portanto, afasta, ao menos por ora, a tramitação do feito 
em segredo de Justiça. Observe a Secretaria, com retificação da autuação, a 
fim de que passe a constar, por inteiro, o nome da ora impetrante.

2. Passíveis, as esferas jurídicas individuais de Itaú Unibanco S.A. e 
de Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.,  de serem direta e 
imediatamente impactadas por decisão a ser proferida no presente mandado 
de  segurança,  enquanto  beneficiárias  do  ato  impugnado,  que  impediu 
determinação  de  levantamento  de  qualquer  valor  bloqueado nos  autos  da 
ação  de  prestação  de  contas  nº  0012488-09.2002.8.14.0301  e  da  ação 
indenizatória  nº 0035211-78.2002.8.14.0301, impõe-se a emenda da inicial, 
com o requerimento de citação das litisconsortes passivas necessárias, sob 
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, como preconizam os 
arts. 24 da Lei 12.016/2009, 115, parágrafo único, e 1.046, § 4º, do CPC/2015, 
verbis:

“Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do 
contraditório, será:

(...)
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário,  o 

juiz determinará ao autor  que requeira  a  citação de todos que devam ser 
litisconsortes,  dentro  do  prazo  que  assinar,  sob  pena  de  extinção  do 
processo”.

“Art.  1.046.  Ao  entrar  em  vigor  este  Código,  suas  disposições  se 
aplicarão desde logo aos processos pendentes,  ficando revogada a Lei  nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

(...)
§  4o As  remissões  a  disposições  do  Código  de  Processo  Civil 

revogado,  existentes  em outras  leis,  passam a  referir-se  às que  lhes  são 
correspondentes neste Código”.

3. Na mesma linha,  o teor da Súmula 631/STF, verbis: “Extingue-se o 
processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo 
assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário”. 

4.  Em exame perfunctório,  próprio  desta etapa processual,  verifico 
que  não  se  fazem  presentes,  de  modo  concomitante,  os  requisitos 
estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, fundamento relevante e 
ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, para o 
deferimento  de  medida  liminar. Em  especial,  não  vislumbro  qualquer 
argumento  veiculado  pela  impetrante  que  seja  indicativo  de  que  eventual 
ordem  concessiva  futura  restaria  frustrada,  acaso  indeferido  o  pedido  de 
medida liminar.

5. Ademais, à luz da documentação juntada com a peça de ingresso, 
observo  que  eventual  suspensão  dos  efeitos  do  ato  impugnado  em  nada 
aproveitaria  à  impetrante,  uma  vez  que,  por  força  de  tutela  de  urgência 
deferida no agravo de instrumento nº 0809716-56.2020.8.14.0000, em trâmite 
no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve a sustação da eficácia da 
decisão  judicial  que,  proferida  nos  autos  da  ação  indenizatória  nº 
0035211-78.2002.8.14.0301, determinou a homologação de perícia judicial e o 
bloqueio de ativos financeiros.

6. Vale dizer, traçado esse panorama, que o deferimento de medida 
liminar,  para  suspender  a  eficácia  do  ato  impugnado  neste  mandado  de 
segurança representaria, na quadra atual, providência inócua, uma vez que 
remanesceria vigente, ao menos pelo que se tem dos documentos encartados 

aos  autos,  a  decisão  que  deferiu  a  tutela  de  urgência  no  agravo  de 
instrumento  nº  0809716-56.2020.8.14.0000,  óbice  adicional  ao  buscado 
prosseguimento  da  fase  de  cumprimento  de  sentença,  no  tocante  aos 
processos alcançados pelo ato impugnado. 

7. Ante  o  exposto: (i) indefiro o  pedido  de  medida  liminar;  e  (ii) 
determino a emenda da inicial para que a impetrante a regularize, de forma a 
permitir a correta formação do polo passivo da ação, em 5 (cinco) dias, sob 
pena de ser declarado extinto o processo (art. 115, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil).

Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Relatora

PETIÇÃO 9.334 (149)
ORIGEM : 9334 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR :MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DESPACHO.  PETIÇÃO. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA.  ART.  14  C/C ART.  13,  VIII,  DO 
RISTF. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO IDENTIFICADA.

Vistos etc.
O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do 

Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
Findo  o  recesso  judiciário,  encaminhem-se  os  autos  ao  Ministro 

Relator. 
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2021.

Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente

(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)

RECLAMAÇÃO 23.587 (150)
ORIGEM : MS - 40002843820168240000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO
RECLTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF)
RECLDO.(A/S) : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do 

caso:
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS afirma haver o Tribunal 

de  Justiça  do  Estado  de  Santa  Catarina,  no  mandado  de  segurança  nº 
4000284-38.2016.8.24.0000,  inobservado  o  decidido  nas  ações  diretas  de 
inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.

Narra ajuizadas contra si ações voltadas à concessão de benefícios 
previdenciários.  Acolhidos  os  pedidos  e  certificado  o  trânsito  em  julgado, 
foram  quitados  precatórios.  Realça  observados,  a  título  de  correção 
monetária,  a Taxa Referencial,  até 31 de dezembro de 2013 e, a partir  de 
então, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Informa 
que o Presidente do Tribunal de Justiça expediu centenas de ofícios por meio 
dos  quais  determinada  a  complementação,  no  prazo  de  trinta  dias,  dos 
precatórios, considerado o IPCA-E para o período anterior a 1º de janeiro de 
2014, sob pena de sequestro de valores. Impetrado mandado de segurança, a 
tutela de urgência pretendida foi indeferida, surgindo o descompasso. 

Assevera que, nos processos reveladores do controle concentrado de 
constitucionalidade,  o  Supremo,  por  maioria,  concluiu  inválida a expressão 
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante 
do § 12 do artigo 100 da Carta da República, na redação dada pela Emenda 
de  nº  62/2009.  Sublinha  implementada  modulação  da  eficácia,  tendo  o 
Tribunal admitido o emprego da Taxa Referencial até 25 de março de 2015. 
Assinala resguardados precatórios federais, com correção regulada nas Leis 
de Diretrizes Orçamentárias  – LDO de 2014 e 2015,  nas quais  previsto  o 
IPCA-E como fator de atualização. 

Argumenta que o Supremo não assentou a correção dos créditos pelo 
citado  índice  no  tocante  aos  precatórios  expedidos  antes  da  Lei  nº 
12.919/2013 – LDO exercício 2014. Frisa previsto, no diploma referente ao 
exercício  2013  –  Lei  nº  12.078/2013,  o  uso  da  Taxa  Referencial  como 
parâmetro de correção. Eis o teor do artigo 27:

Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 
do  art.  100  da  Constituição,  inclusive  em  relação  às  causas  trabalhistas, 
previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2013:

I – para as requisições expedidas até 1º de julho de 2009, a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E do 
IBGE; e

II – para as requisições expedidas a partir de 2 de julho de 2009, a 
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