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EXMO. SR. DR MINISTRO PRESIDENTE LUIZ FUX- SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

RE 966177/RS (REPERCUSSÃO GERAL) 

RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RECORRIDO: GUILHERME TARIGO HEINZ 

REFERENTE: PEDIDO DE URGÊNCIA E PREFERÊNCIA DE NOVA PAUTA 

PARA JULGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILHERME TARIGO HEIZ, já qualificado nos autos do feito 

identificado vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seus 

procuradores devidamente cadastrados, irresignados com a inocorrência do julgamento 

de mérito do presente Recurso na data aprazada para tanto (07/04/2021) dizer e requerer 

o quanto segue: 

 

 

Discute-se, no caso posto, a recepção ou não pela Constituição Federal 

vigente relativamente ao artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, que prevê a contravenção 

penal do jogo de azar, reconhecida como conduta atípica pelo Tribunal a quo. Restou 

concluído que a questão controvertida nestes autos encerra análise de tema constitucional 

relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Com efeito, a questão 

trazida à apreciação do Supremo Tribunal Federal é, acima de tudo, constitucional, uma 

vez que a Turma Recursal Criminal do Estado do Rio Grande do Sul afastou a tipicidade 

do jogo de azar baseada em preceitos constitucionais relativos à livre iniciativa e às 
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liberdades fundamentais, previstos nos artigos 1º, IV, 5º, XLI, e 170 da Constituição 

Federal.  

 

Com o devido acatamento Excelência, embora não houvesse tempo 

suficiente para enfrentar o tema 924 na data aprazada- 07/04/2021- em que pese o 

julgamento pelo Plenário da ADPF 811, a matéria aqui discutida possui Repercussão 

Geral reconhecida desde 04/11/2016, sendo urgente o novo agendamento para 

julgamento, justamente pela relevância sob o ponto de vista econômico, político, social e 

jurídico.  

 

É impositivo enfrentar e declarar a inconstitucionalidade de leis penais 

transgressoras de princípios constitucionais. É impositiva e necessária a reflexão acerca 

da possibilidade de geração de empregos, renda e impostos que podem ser revertidos em 

favor da população. Se antes dos efeitos nefastos da Pandemia o cenário já era gravíssimo, 

atualmente é devastador; diante da elevação dos gastos emergenciais, as contas públicas 

ficarão ainda mais negativas. 

 

Observado o artigo 1035, § 9 da Lei 13.105/15- Código de Processo Civil- 

já se passaram mais de 4(quatro anos) da decisão desta Digna Corte pela existência de 

repercussão geral, sendo impositiva a preferência e urgência de nova pauta para 

julgamento, o que desde já se requer. 

 

 

“ Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não 

conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional 

nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 

... 

 

§ 9º O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser 

julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, 

ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. ” 

(grifo nosso) 
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Diante do exposto, requer em caráter de preferência e urgência, seja 

aprazada com a maior brevidade possível pauta para julgamento de mérito pelo 

Plenário desta Digníssima Corte. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

São Leopoldo/RS, 15 de abril de 2021. 

 

 

Maria Carolina Peres Soares Gschwenter 

OAB/RS 41.712 

 

 

Laerte Luis Gschwenter 

OAB/RS 53.603 
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