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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DO DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

 

 

ANTONIO VAGNER PIMENTEL, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do registro 

civil CIRG de nº MG-20.106.909, e inscrito sob o CPF de nº717.023.852-72, residente 

e domiciliado na Av. Belém-Brasilia, Trav. 1, casa 1, Vila Planalto, Brasília, Distrito 

Federal, CEP 70802-060, email vagnnerp@hotmail.com, telefone de nº (61) 99618-

25877, e MARTEM SARMENTO GARCIA, brasileiro, Divorciado, Oficial Superior da 

Marinha do Brasil da Reserva Remunerada classe 1, Portador da Carteira de Identidade 

nº. 336.760, emitida pela Marinha do Brasil, Inscrito no CPF sob o nº. 730.471.207/49, 

Residente e domiciliado, na Rua da República, nº. 61, Bairro: Quintino Bocaiúva, Rio 

de Janeiro/RJ, CEP: 21311-360, E-mail: martem.sarmento.garcia@gmail.com, 

Telefone nº. (21) 99709-0205, e THOMAS RAYMUND KORONTAI, brasileiro, 

casado, empresário, portador do registro civil CIRG de nº2.077.957-8/PR, inscrito sob 

o CPF de nº320.804.769-04, residente e domiciliado na AL Princesa Isabel, 2755-B, 

bairro Bigorrilho, município de Curitiba, Estado Paraná, CEP 80730-080, email 

thomas@korontai.com.br, telefone de nº (41) 991111213, por intermédio de seu 

advogado e bastante procurador (procurações em anexo), com escritório profissional 

sito à Rua Governador José Malcher, nº153, sala 12, CEP 66035, Bairro Nazaré, 

Cidade de Belém, Estado do Pará, onde recebe notificações e intimações, vem, mui 

respeitosamente, perante este douto juízo,  para propor  

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NOTÁVEL SABER JURÍDICO E 

REPUTAÇÃO ILIBADA C/C TUTELA DA EVIDÊNCIA. 

Em face de KASSIO NUNES MARQUES, Desembargador do Tribunal de Justiça 

Federal da 1ª Região, domiciliado no Ed. Sede 1, setor de autarquia Sul, Quadra 02, 

Bloco A, praça dos tribunais superiores, Brasilia, Distrito Federal, CEP 70070900. 

Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.   

mailto:vagnnerp@hotmail.com
mailto:martem.sarmento.garcia@gmail.com
mailto:thomas@korontai.com.br
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I – DOS FATOS: 

É de conhecimento público, a indicação para preencher a vaga no Supremo 

Tribunal Federal, deixada pela aposentadoria do decano, Ministro Celso de Mello. 

Tendo havido a indicação pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para 

que o Des. Kassio Nunes Marques, ocupe a referida posição.  

Relevante é salientar que o Ministro do STF é um cargo vitalício, só perdendo 

a vaga na hipótese de impeachment, renúncia, ou aposentadoria compulsória aos 75 

anos de idade. O requerido, Kassio Nunes Marques, possui 48 anos, dessarte, 

permanecerá na cadeira por 27 anos. 

Um Ministro do Supremo é um guardião da Constituição Federal, com a 

responsabilidade de definir se leis e suas demais espécies normativas, estão de 

acordo com o texto constitucional. Seus julgamentos influenciam todo o ordenamento 

jurídico pátrio, e obrigam toda a sociedade através do instituto da Súmula Vinculante. 

 Destarte, para uma posição ímpar na República, o poder constituinte 

preceituou que um Ministro do Supremo deve ter reputação ilibada e notável saber 

jurídico. 

No caso em concreto, percebe-se que o Requerido está aquém da posição que 

influenciará o destino de uma nação, pois está provado que sua dissertação de 

mestrado tem trechos inteiros plagiados do trabalho de Saul Tourinho Leal, como 

noticiado pelo Antagonista, o que fez com que a sua orientadora da Universidade 

Autônoma de Lisboa, a professora Constança Urbano de Sousa, reunisse a comissão 

científica, para avaliar a situação.  

À Cruzoé, disse a professora Constança Urbano de Souza: 

“Há um procedimento na comissão científica. Isso tem que ser avaliado, tudo! 

Eu confesso que é a primeira vez que ouço isso”. 

No que diz respeito ao Pós-doutorado, cursado do ano de 2017 a 2018, na 

Università degli Studi di Messina, UNIME, Itália, mencionado no currículo da 

plataforma lattes (Doc. em anexo), que é um documento público, sobre o qual deveria 

constar afirmações verdadeiras, tal pós doutorado não existe de fato, isso não se trata 

mais do que uma invencionice do Reclamado para fazer a sociedade brasileira 

acreditar em um “notável saber jurídico”.  O curso feito neste período, corresponde 

apenas a um ciclo de seminários. 
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Destarte, o indicado pelo Presidente, Des. Kassio Nunes Marques, não tem 

notável saber jurídico, a partir do momento que não teve capacidade técnica o 

suficiente para concluir sua dissertação de Direito, com o trabalho da própria cognição, 

mas antes se utilizou do tempo de estudo, pesquisa e reflexão profunda de terceiros.  

Deveras, uma dissertação plagiada e um pós-doutorado fantasioso, além de 

deixar evidente a ausência do requisito de notável saber jurídico, também acentuam 

a falta de reputação ilibada, até porque, convenhamos, nenhuma nação merece ter 

um “colão” como supremo magistrado, se assim o for, é porque perdemos o rumo de 

nossa Democracia.  

Nesse diapasão, os Requerentes, vem diante deste douto juízo, para que 

nenhuma pessoa de pouco preparo acadêmico, para Supremo Magistrado, venha lhes 

dizer o que é a Justiça e o Direito, e assim, que declare que o Des. Kassio Nunes 

Marques não possui notável saber jurídico e reputação ilibada, nos termos do art. 101 

da Constituição Federal de 1988. 

 

II – DO DIREITO 

2.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

Os Requerentes, como cidadãos brasileiros, se veem prejudicados diante da 

posição do Presidente da República de escolher um Ministro do Supremo sem notável 

saber jurídico e reputação ilibada, diante da iminente aprovação pelo Senado Federal, 

que está na iminência de aprovar a escolha. 

Destarte, o art. 113 do NCPC/2015, assegura a possibilidade do litisconsórcio 

ativo das partes que entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de 

pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 

Como cidadãos que serão diretamente afetados pelo suposto “notório saber 

jurídico” e “reputação ilibada”, do Des. Kassio Nunes Marques, preenchem todos os 

pressupostos para um litisconsórcio ativo e são totalmente legítimos para propor a 

presente declaratória em face do Requerido.   
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2.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

A presente ação não é em face das instituições da Presidência da República 

ou do Senado Federal, mas sim, diante de um cidadão, o Des. Kassio Nunes Marques, 

podendo desta forma, perfeitamente figurar no polo passivo da presente demanda na 

justiça comum, haja vista que não há o interesse da união no caso concreto.  

 

2.3. DA INTELIGÊNCIA DO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

A Constituição Federal dispõe a respeito da escolha do Supremo Magistrado 

da seguinte forma: 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal. 

Compreende-se que no Brasil, uma pessoa notável é aquela cuja obra o 

possibilitou ter fama e renome pela excepcional performance em alguma coisa ou 

feito. Não havendo a produção de obras, é impossível asseverar a existência de algo 

notável em alguém, pois se é notável é porque produziu alguma coisa.   

A respeito disso, compreende o maior constitucionalista desse país, o 

ilustríssimo José Afonso da Silva: 

“Não bastam, porém, a graduação científica e a competência 

profissional presumida do diploma; se é notável o saber jurídico 

que se requer, por seu sentido excepcional, é porque o 

candidato deve ser portador de notoriedade, relevo, renome, 

fama, e sua competência ser digna de nota, notória, 

reconhecida pelo consenso geral da opinião jurídica do país 

e adequada à função.” (DA SILVA, 2006) (grifo nosso). 

É relevante salientar, que este douto jurista, afirmou que para a escolha do 

Ministro do Supremo, deve ter qualidades inerentes a notoriedade, que deve ser 
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“reconhecida pelo consenso geral da opinião jurídica do país e adequada à 

função”.  

Data Vênia, Exa., até poucos dias atrás, nunca se ouviu falar no Des. Kassio 

Nunes Marques, ele não tem renome na academia jurídica brasileira, e as obras que 

tem em seu nome tiveram partes plagiadas, como alhures, já foi descrito nos fatos. 

Não existe um notável saber jurídico, por isso é imprescindível para os Requerentes 

essa ação declaratória, pois como cidadãos serão diretamente afetados. 

Em outro aspecto, o supramencionado artigo, impõe, que também é 

imprescindível para investidura de Supremo Magistrado, a reputação ilibada. A 

respeito disso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), elaborou uma definição 

para o termo: 

“Considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta, 

no âmbito da sociedade, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade 

da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta”. 

Essa definição pode ser verificada em < 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/1999/09/29/reputacao-ilibada-e-a-

qualidade-da-pessoa-integra-define-ccj> acessado em 18 de outubro de 2020. 

Dessa forma, deve este douto juízo declarar a inexistência de reputação ilibada 

do Des. Kassio Nunes Marques, pois uma pessoa que comete plágio em trabalho 

acadêmico, para obter aprovação em dissertação de mestrado e inventa um pós-

doutorado, não tem idoneidade moral ou integridade, é sem sombra de dúvida uma 

mancha. 

 

3. DA TUTELA DA EVIDÊNCIA. 

3.1. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

EVIDÊNCIA.  

O art. 294 do NCPC/2015, disciplina a tutela provisória, que pode ser 

fundamentada na urgência ou evidência, preceituando o art. 311 deste código que a 

tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/1999/09/29/reputacao-ilibada-e-a-qualidade-da-pessoa-integra-define-ccj
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/1999/09/29/reputacao-ilibada-e-a-qualidade-da-pessoa-integra-define-ccj
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julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou, ainda, a petição inicial 

for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

  

Art. 311 - A tutela da evidência será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, quando: 

(...) 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em súmula vinculante;  

III - (...);   

IV - a petição inicial for instruída com prova documental 
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu 
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

  

3.2. DAS ALEGAÇÕES COMPROVADAS APENAS DOCUMENTALMENTE (ART. 

311 DO NCPC/2015) E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART.311 DO NCPC/2015). 

Está claro e evidente Exa., que o Requerido não tem notável saber jurídico, 

pois não tem uma carreira acadêmico jurídica sólida, isso é verdade, pois se fosse o 

contrário, ele não precisaria de se utilizar de subterfúgios para tentar ludibriar a 

sociedade brasileira, com os seguintes pontos que a seguir serão delineados. 

O Requerido assevera no currículo lattes que tem pós-doutorado, em Direito 

pela Universita' degli Studi di Messina (UNIME) (Doc. em anexo), cursado no ano de 

2017 e 2018. A existência desse pós-doutorado é uma farsa, pois o curso corresponde 

a um ciclo de seminários e não a um pós doutorado, como foi noticiado na reportagem 

do Antagonista: <https://www.oantagonista.com/brasil/partiu-intercambio/>. 

Acesso em: 16 de outubro de 2020. 

A referida reportagem aduz o seguinte: 

O Antagonista publicou mais cedo uma entrevista com o orientador do 
doutorado de Kassio Marques, que confirmou a defesa da tese no mês 

https://www.oantagonista.com/brasil/orientador-do-doutorado-de-kassio-confirma-defesa-da-tese-e-elogia-uma-das-melhores-que-tive-a-sorte-de-orientar/
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passado por videoconferência. Mas há itens de seu currículo que precisam 
ser esclarecidos e outros que, definitivamente, não correspondem à realidade 
– sugerindo que o desembargador turbinou artificialmente sua carreira 
acadêmica. 

Na página do TRF-1, consta que o desembargador teria pós-doutorado em 
Direito Constitucional pela Universidade de Messina (Università Degli Studi di 
Messina), na Itália. 

Uma busca simples no Google exibe uma série de notícias de sites de 
intercâmbio oferecendo ‘pós-doutorado’ em Direito pela Universidade de 
Messina, que teria firmado convênios com instituições privadas brasileiras, 
como o Instituto Internacional de Educação Superior (IIES). 

Kassio confirma, via assessoria, que fez o curso oferecido pelo IIES com 
aulas presenciais no Brasil, em 2017, e conclusão, em 2018, na Itália. 

À Crusoé, a Universidade de Messina disse que o curso tem o valor de 
um “ciclo de seminários”. 

Além disso, o IIES não é credenciado ao MEC, identificando-se meramente 
como “instituto de intercâmbio”. Nesse modelo, o aluno paga o curso, assiste 
a seminários em Belo Horizonte durante uma semana e depois apresenta seu 
‘paper’ em Messina, num encontro de dois dias. 

Em seu currículo, o desembargador diz ter também pós-graduação em 
contratação pública, na Universidade de La Coruña, na Espanha, mas, 
segundo O Globo, trata-se novamente de um curso de extensão, que durou 
5 dias. O programa foi realizado entre 1 e 5 de setembro de 2014 e teve carga 
horária de 40 horas. 

 

Além do fato incontroverso de ter turbinado o currículo, para levar a sociedade 

brasileira a erro sobre um suposto notável saber jurídico, a dissertação de mestrado 

do Requerido, defendido na Universidade Autônoma de Lisboa, concluída em 2015, 

não é de sua inteira autoria, mas se utilizou de plágio para terminá-la.  

O plágio foi feito do trabalho de Saul Tourinho Leal, integrante da banca de 

advocacia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto. Saul Leal, 

assim como Kassio Marques, também é piauiense.  

A respeito disso, o Antagonista relata o seguinte: 

“Crusoé utilizou a ferramenta “Plagium”, disponível na internet, para 
identificar os trechos. Há mais de uma dezena de passagens da dissertação 
de Kassio Marques que reproduzem partes de artigos de Tourinho Leal, 
muitas sem tirar nem pôr palavras. Não há, no trabalho, qualquer referência 
ao advogado – ele não é citado nenhuma vez. 

Para além dos indícios de plágio, na dissertação do desembargador escolhido 
pelo presidente da República para o Supremo há algo mais que chama 
atenção, e que põe em dúvida se foi ele mesmo quem produziu o trabalho: o 
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arquivo do texto, disponibilizado na internet, registra o nome “Saul” como 
autor do documento (veja abaixo). É uma informação que leva à suspeita de 
que Saul Tourinho pode não apenas ter “inspirado” o trabalho de Kassio a 
ponto de ter passagens inteiras de seus artigos reproduzidas, mas ajudado o 
magistrado a escrever a dissertação”. 

A reportagem pode ser encontrada em 
https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-crusoe-kassio-marques-plagiou-
advogado-em-tese-apresentada-em-lisboa/ acessada em 17/10/2020. 

A orientadora de mestrado do Reclamado em Portugal, a professora Constança 
Urbano de Sousa, disse à Crusoé que a dissertação será reavaliada. Segundo o 
Antagonista, ela ponderou o seguinte: 

“Há um procedimento na comissão científica. Isso tem que ser avaliado, tudo! 
Eu confesso que é a primeira vez que ouço isso” 

A fonte dessa reportagem citada, pode ser encontrada em < 

https://www.oantagonista.com/brasil/crusoe-orientadora-de-kassio-em-portugal-diz-

que-dissertacao-sera-reavaliada/> acessada em 18/10/2020. 

Nesse diapasão, venho aqui mais uma vez, citar as palavras do notável Jose 

Afonso da Silva, que sobre isso afirma: 

“Não bastam, porém, a graduação científica e a competência 

profissional presumida do diploma; se é notável o saber jurídico 

que se requer, por seu sentido excepcional, é porque o 

candidato deve ser portador de notoriedade, relevo, renome, 

fama, e sua competência ser digna de nota, notória, 

reconhecida pelo consenso geral da opinião jurídica do país 

e adequada à função.” (DA SILVA, 2006) (grifo nosso).  

Sejamos honestos com a sociedade brasileira Exa., não há notável saber 

jurídico para um indicado a STF, cujo trabalho acadêmico é obra de um plágio, isso 

desmoralizaria a nossa Suprema Corte, a imagem de um ministro “colão” ruiria a 

imagem do nosso poder judiciário, e consequentemente de nossa democracia. 

Diante das provas noticiadas pela imprensa, aqui juntadas nos autos do 

processo, que V.Exa., entenda como dentro da previsão legal do Art.  311 DO 

NCPC/2015, que são alegações comprovadas apenas documentalmente, e que 

também constituem prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-crusoe-kassio-marques-plagiou-advogado-em-tese-apresentada-em-lisboa/
https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-crusoe-kassio-marques-plagiou-advogado-em-tese-apresentada-em-lisboa/
https://www.oantagonista.com/brasil/crusoe-orientadora-de-kassio-em-portugal-diz-que-dissertacao-sera-reavaliada/
https://www.oantagonista.com/brasil/crusoe-orientadora-de-kassio-em-portugal-diz-que-dissertacao-sera-reavaliada/
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direito dos Requerentes, que tem o direito de ser jurisdicionados por um Supremo 

Magistrado de notável saber jurídico de fato e reputação ilibada. 

Assim, os Requerentes precisam desta declaratória para não ter no futuro uma 

decisão que possa comprometer suas vidas, feita por uma pessoa inepta para a 

função de supremo Magistrado. 

Destarte, que V.Exa., possa, assim conceder essa tutela da evidencia 

considerando a inexistência de notável saber jurídico e reputação ilibada, antes da 

sabatina que será feita pelo Senado Federal. 

 

4. DOS PEDIDOS. 

Diante do exposto, os Requerentes, vem pedir e requer o seguinte. 

Dos pedidos: 

a) Que este douto juízo declare, em tutela da evidência, a inexistência de 

notável saber jurídico e reputação ilibada do Requerido, com fulcro no Art. 311 

do NCPC/2015; 

b) Caso seja negado a pretendida tutela da evidência, que este douto juízo 

aplique o instituto da fungibilidade, para uma tutela que V.Exa., entenda 

adequada, fundamentado no art. 297 do NCPC/2015;   

c) No mérito, que essa declaratória de inexistência de notório saber jurídico e 

reputação ilibada seja totalmente procedente, com supedâneo no art. 101 da 

Constituição Federal de 1988; 

Dos requerimentos: 

d) Os litisconsortes Requerentes vem requerer a dispensa de audiência de 

conciliação, na forma do art. 334, §§5º e 6º do NCPC/2015;  

e) A citação do Requerido, para apresentar contestação, segundo o art. 335 do 

NCPC/2015; 

f) Requer prioridade do julgamento, pois um dos litisconsortes é idoso, a saber 

o Sr. THOMAS RAYMUND KORONTAI, no teor do art. 1.048, I do NCPC/2015; 
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g) requer que seja expedida ofício, a Universidade de Messina, UNIME, para 

que preste esclarecimento sobre a existência do pós-doutorado do Requerido, 

por carta rogatória, pois a referida instituição localiza-se na Itália, na Piazza 

Pugliatti, 1, 98122 Messina ME; 

h) requer que seja expedido ofício, a Universidade Autônoma de Lisboa, para 

que preste esclarecimento sobre a existência de plágio na dissertação de 

mestrado do Requerido, por carta rogatória, pois a referida instituição localiza-

se em Portugal, no Palácio Dos Condes Do Redondo, R. de Santa Marta 56, 

1169-023 Lisboa. 

i) Pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidas em direito, 

notadamente pelo depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão, 

depoimento dos Requerentes, oitiva das testemunhas, juntada de novos 

documentos e outras provas que se fizerem necessárias para o deslinde da 

demanda. 

Dá-se a causa o valor de R$1000,00 (um mil reais) para fins meramente fiscais. 

Nestes termos,  
Pede e requer deferimento 

Brasília, 18 de outubro de 2020 
Rafael Fernandes Carrera Costa 

Advogado 
OAB/PA-19476 
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Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) 197,10
Subtotal 197,10

TOTAL A PAGAR 197,10
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RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTA. OAB/PA 19.476 
Advogado civilista 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Rua Gov. José Malcher, n°153, sala 12, CEP 66035-065, bairro de Nazaré, Município de Belém, 
Estado do Pará. 

 

PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

OUTORGANTE: THOMAS RAYMUND KORONTAI, BRASILEIRO, CASADO, 

EMPRESÁRIO, PORTADORA DO RG DE Nº 2077957-8/PR,  INSCRITO NO 

CPF/MF SOB O Nº 320804769-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AL. 

PRINCESA IZABEL 2755-B BAIRRO BIGORRILHO, CEP 80730-080, MUNICÍPIO 

DE CURITIBA, EMAIL thomas@korontai.com.br  Telefone de nº(41)991111213.  

 

OUTORGADO: RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTA, BRASILEIRO, 

SOLTEIRO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB – PA Nº19476, COM ESCRITÓRIO 

PROFISSIONAL SITUADO NA RUA GOV. JOSÉ MALCHER, N°153, SALA 12, 

CEP 66035-065, NO BAIRRO DE NAZARÉ, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO 

PARÁ, ONDE RECEBERÁ NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES E OUTROS 

EXPEDIENTES JUDICIAIS. 

 

PODERES: para em conjunto ou isoladamente, representar o outorgante e defender 

seus interesses, perante qualquer Juiz, instância ou Tribunal, ou fora deles, com os 

poderes da clausula ad judicia, podendo propor as ações que julgar necessárias, 

apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas ou assecuratórias, 

confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo substabelecer com ou sem reserva de iguais poderes e, ainda, 

usar de todos os meios admitidos em direito, para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato.  

 OBJETO: Exclusivamente para atuar em Ação Declaratória em face da nomeação 

do Sr. Kássio Nunes como Ministro do STF – Supremo Tribunal Federal – em 

questionamentos sobre idoneidade e notório saber jurídico, no atendimento a 

dispositivos constitucionais.  

Curitiba/PR, 18 de Outubro de 2020. 

                                                                         ___________________ 

                                                                          Outorgante 
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Partiu intercâmbio!
Brasil 06.10.20 19:45

Por Redação O Antagonista

NEWSLETTER TELEGRAM COMPARTILHAR

Foto: Divulgação

O Antagonista publicou mais cedo uma entrevista com o orientador do

doutorado de Kassio Marques, que confirmou a defesa da tese no mês

passado por videoconferência. Mas há itens de seu currículo que precisam

ser esclarecidos e outros que, definitivamente, não correspondem à

realidade – sugerindo que o desembargador turbinou artificialmente sua

carreira acadêmica.

☰
ACESSE

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos
serviços, você concorda com tal condição. Para mais informações, visite nossa Política de

Cookies.
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Na página do TRF-1, consta que o desembargador teria pós-doutorado em

Direito Constitucional pela Universidade de Messina (Università Degli

Studi di Messina), na Itália.

Uma busca simples no Google exibe uma série de notícias de sites de

intercâmbio oferecendo ‘pós-doutorado’ em Direito pela Universidade de

Messina, que teria firmado convênios com instituições privadas brasileiras,

como o Instituto Internacional de Educação Superior (IIES).

Leia também:

Presidente da OAB intercedeu em favor de Kassio

Senador protocola voto contra indicação de Kassio ao STF

O triplo mortal carpado do Senado

A Semana em 5 Pontos: os destinos de Kassio Marques e Chico Rodrigues

Bolsonaro despolarizou

Em destaque:

Kassio Marques pós-doutorado
Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal condição. Para mais informações, visite nossa Política de
Cookies.
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Kassio confirma, via assessoria, que fez o curso oferecido pelo IIES com

aulas presenciais no Brasil, em 2017, e conclusão, em 2018, na Itália.

À Crusoé, a Universidade de Messina disse que o curso tem o valor de um

“ciclo de seminários”.

Além disso, o IIES não é credenciado ao MEC, identificando-se meramente

como “instituto de intercâmbio”. Nesse modelo, o aluno paga o curso,

assiste a seminários em Belo Horizonte durante uma semana e depois

apresenta seu ‘paper’ em Messina, num encontro de dois dias.

Em seu currículo, o desembargador diz ter também pós-graduação em

contratação pública, na Universidade de La Coruña, na Espanha, mas,

segundo O Globo, trata-se novamente de um curso de extensão, que durou

5 dias. O programa foi realizado entre 1 e 5 de setembro de 2014 e teve carga

horária de 40 horas.

Há ainda referência a outro pós-doutorado em Direitos Humanos, pela

Universidade de Salamanca, mas no site da instituição não há informação

sobre o curso. Marques não possui currículo na plataforma Lattes, cadastro

usado no Brasil por pesquisadores acadêmicos.
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EXCLUSIVO, CRUSOÉ: Kassio Marques plagiou advogado
em tese apresentada em Lisboa
Brasil 07.10.20 14:19

NEWSLETTER TELEGRAM COMPARTILHAR

Foto: Divulgação

Na Crusoé, Rodrigo Rangel e André Spigariol relatam, com exclusividade,

que Kassio Marques, escolhido por Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de

Celso de Mello no STF, apresentou uma dissertação de mestrado à

Universidade Autônoma de Lisboa com “trechos inteiros copiados de

artigos publicados na internet por um advogado”:

“Kassio Marques concluiu a dissertação em 2015. Um levantamento feito

por Crusoé nas 127 páginas do trabalho, que garantiu ao desembargador o

título de mestre em direito, mostra que passagens inteiras são idênticas a
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trechos de textos do advogado Saul Tourinho Leal, integrante da banca de

advocacia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto.

Tourinho Leal é piauiense, assim como Kassio Marques.

A dissertação repete até um erro de português contido em um dos artigos

do advogado – o que indica ter havido, na elaboração da dissertação, um

“copia e cola” a partir dos textos do advogado.

Leia também:

O jogo jogado da sabatina de Kassio Marques

Tese de doutorado de Kassio Marques também traz trechos similares a de artigos de advogado

A festa de Kassio "está a ponto de desandar"

'Coincidência de citações', diz Kassio Marques sobre indício de plágio

Tese de Decotelli é 73% plagiada

Em destaque:

plágio tese de mestrado Universidade Autônoma de Lisboa

Crusoé utilizou a ferramenta “Plagium”, disponível na internet, para

identificar os trechos. Há mais de uma dezena de passagens da dissertação

de Kassio Marques que reproduzem partes de artigos de Tourinho Leal,

muitas sem tirar nem pôr palavras. Não há, no trabalho, qualquer referência

ao advogado – ele não é citado nenhuma vez.

Para além dos indícios de plágio, na dissertação do desembargador

escolhido pelo presidente da República para o Supremo há algo mais que

chama atenção, e que põe em dúvida se foi ele mesmo quem produziu o
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trabalho: o arquivo do texto, disponibilizado na internet, registra o nome

“Saul” como autor do documento (veja abaixo). É uma informação que leva

à suspeita de que Saul Tourinho pode não apenas ter “inspirado” o trabalho

de Kassio a ponto de ter passagens inteiras de seus artigos reproduzidas,

mas ajudado o magistrado a escrever a dissertação. Saul ainda não foi

localizado por Crusoé para falar sobre o assunto.”

Lei aqui a reportagem completa na revista (aberta para não assinantes).

Assine Crusoé e apoie o jornalismo independente.

Leia mais: Bolsonaristas x Bolsonaro

Mais notícias

Anterior:
Major Olimpio se lança à Presidência do Senado

Próxima:
“O presidente é comandado por um joystick”, diz

Alexandre Frota
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