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NOTÍCIAS STF 
07 a 13 de julho de 2018  

 

 

STF SUSPENDE EXECUÇÃO EM PROCESSO TRABALHISTA QUE ENVOLVE 
TERCEIRIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CARGAS 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu medida 
liminar na Reclamação (RCL) 30760 para suspender execução provisória em processo em 
curso na 18ª Vara do Trabalho de Belém (PA), que resultou na determinação de bloqueio de 
crédito, via sistema Bacen-Jud, na conta da empresa de transporte de cargas TC Logística 
Integrada Ltda., de Uberlândia (MG).  

Na reclamação ao Supremo, a empresa alegou descumprimento da decisão proferida na 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, na qual o ministro Luís Roberto Barroso 
determinou liminarmente a suspensão, na Justiça do Trabalho, de todos os processos que 
envolvam a aplicação de dispositivos da Lei 11.442/2007. A norma regulamenta a 
contratação de transportadores autônomos por  proprietários de carga e por empresas 
transportadoras, autoriza a terceirização da atividade-fim por essas empresas e afasta a 
configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.  

Na primeira instância, a empresa alegou que contratou o autor da reclamação t rabalhista 
como transportador autônomo de cargas nos moldes da Lei 11.442/2007; que ele tinha o 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, e que empregava outros 
motoristas para conduzirem veículos de sua propriedade na prestação dos servi ços 
executados. No entanto, a Justiça do Trabalho considerou ilícita a contratação, 
reconhecendo o vínculo empregatício, e determinou o início da execução provisória.  

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia observou que a empresa suscitou oportunamente 
a questão do sobrestamento do processo, pedido que foi expressamente indeferido “por 
falta de amparo” pelo juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belém. “Pelos documentos que 
instruem estes autos, em especial o trecho transcrito do acórdão reclamado, parece 
evidenciada, ao menos nesse juízo de delibação próprio do exame das medidas cautelares, 
o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida na ADC 48, impondo -se a 
concessão da medida liminar requerida”, concluiu a ministra, ressalvando a possibilidade de  
reexame da questão pelo relator da reclamação, ministro Marco Aurélio, após o término do 
recesso judiciário. 

 

RELATOR APLICA RITO ABREVIADO A ADI QUE DISCUTE INCIDÊNCIA DE ISS EM 
SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA TÊXTIL 

Em razão da relevância da matéria em discussão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), aplicou à tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
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5952 o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999, que possibilita o julgamento 
do processo pelo Plenário diretamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar. 
A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) 
para discutir trecho da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que trata da incidência do 
ISS em serviços ligados à área têxtil.  

A intenção da entidade é que o STF dê interpretação conforme a Constituição ao item 14.05 
da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2009, com a redação dada pela Lei 
Complementar 157/2016, para declarar que os serviços de benef iciamento, lavagem, 
secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, quando inseridos no contexto de um 
ciclo produtivo, estão sujeitos à incidência do ICMS, e não do ISS.  

A ADI sustenta o entendimento de que deve incidir ICMS quando as atividades em ques tão 
forem desenvolvidas na produção de bens a serem inseridos no ciclo econômico de outra 
mercadoria. Por outro lado, deve incidir a tributação do ISS se estes serviços forem 
prestados fora de qualquer contexto produtivo, ou seja, quando o tomador for o us uário 
final. Do ponto de vista comercial, a associação salienta que a incidência do ISS sobre os 
serviços de beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, corte, costura e acabamento, 
realizados sob a forma de encomenda, dada a sua natureza cumulativa, tra rá enormes 
prejuízos às empresas da indústria têxtil.  

Informações 

Na decisão que aplicou o chamado rito abreviado, o ministro Gilmar Mendes determinou que 
sejam requisitadas informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, a 
serem prestadas em até dez dias. Após esse prazo, os autos devem remetidos, 
sucessivamente, à advogada-geral da União e à procuradora-geral da República, para que 
se manifestem sobre o caso, no prazo de cinco dias cada.  

 

MINISTRO REJEITA HC IMPETRADO PELA DEFESA DO EX-GOVERNADOR JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) 
ao Habeas Corpus (HC) 157956, no qual a defesa do ex -governador do Distrito Federal 
José Roberto Arruda buscava o direito de produzir novas provas em ação penal a que ele 
responde na Justiça do DF. 

O ex-governador foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e 
corrupção de testemunha em razão de fatos decorrentes da Operação Caixa de Pandora. 
Segundo a denúncia, ele teria oferecido, por meio de corréu, vantagem a jornalista para que 
fizesse declarações falsas em seu favor no âmbito da investigação. De acordo com os 
autos, após o interrogatório dos réus e manifestação final das partes, a defesa de Arruda 
requereu quebra de sigilos bancários e fiscais, bem como a oitiva de novas testemunhas, 
tendo em vista a notícia de que a suposta vítima do ex-governador teria recentemente 
realizado saque de grande quantia e adquirido imóveis, o que, segundo os advogados, 
reforçaria a tese de simulação dos fatos. Os pedidos, no entanto, foram negados pelo juízo 
da 7ª Vara Criminal de Brasília por considerar tais provas desnecessárias.  

Habeas corpus buscando a nulidade da decisão de primeira instância foram negados, 
sucessivamente, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No STF, os advogados de Arruda alegaram que a 
negativa de produção de novas provas violaria os princípios da ampla defesa, do 
contraditório e do devido processo legal.  

Decisão 

O ministro Luiz Fux não verif icou qualquer f lagrante ilegalidade ou abuso de poder que 
autorizasse a concessão do habeas corpus. Ele citou trechos das decisões das instâncias 
anteriores que assentam a desnecessidade das diligências requeridas diante do fundado 
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risco de não serem efetivas, pois as condutas da vítima, apontadas pela defesa, já foram 
objeto de investigações e todas redundaram em pedido de arquivamento. “Não há que se 
falar em nulidade decorrente do suposto cerceamento de defesa”, afirmou Fux.  

O relator ressaltou ainda que o magistrado, como destinatário da prova produzida, possui 
poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, 
nos termos do artigo 400, parágrafo 1º, do Cód igo de Processo Penal. Além disso, segundo 
o ministro, para se concluir pela essencialidade das diligências requeridas seria necessário 
o exame de provas e fatos, o que é inviável por meio de habeas corpus.  

 

PRESIDENTE DO STF DETERMINA QUE UNIÃO SE ABSTENHA DE BLOQUEAR R$ 575 
MILHÕES DO RIO DE JANEIRO 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, determinou que a 
União se abstenha de executar as obrigações de contragarantias de empréstimos 
contraídos e não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro, com garantia da União, antes do 
ajuizamento da Ação Cível Originária (ACO) 2981, de relatoria do ministro Luiz Fux. Em sua 
decisão, a ministra também determina que a União providencie a restituição dos valores que 
tenham sido eventualmente bloqueados. 

Em petição encaminhada ao STF nos autos da ação, o Estado do Rio informou que, a 
despeito de o ministro Fux ter esclarecido em 5 de março que a tutela antecipada que 
concedeu alcançava também a nova tratativa envolvendo a conta "B1 Ba nerj", foi 
surpreendido com a comunicação de que a União bloquearia e executaria o montante de R$ 
574,8 milhões no último dia 6.  

Para o estado, houve descumprimento das decisões proferidas pelo ministro Luiz Fux, 
circunstância que gera danos evidentes, impossibilitando o pagamento de salários aos 
servidores e o repasse aos municípios. Os argumentos foram acolhidos pela ministra 
Cármen Lúcia, que atua no plantão do STF neste mês de julho.  

Segundo a ministra, as decisões do ministro Fux foram objeto de agravo  da União, estando 
o recurso pendente de julgamento por órgão colegiado. Dessa forma, ressaltou a ministra, 
as decisões do relator produzem efeitos e são válidas até eventual modificação. “A 
iminência comprovada objetivamente de realização do ato constrito r apontado pelo Rio de 
Janeiro, a complexidade da matéria posta na presente ação e a notória gravidade da 
situação financeira e orçamentária experimentada pelo ente federado, evidenciando o 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo bloquei o narrado, recomendam o 
deferimento do pleito”, afirmou a presidente do STF.  

 

SUSPENSA DECISÃO QUE DETERMINOU À GOOGLE BRASIL A RETIRADA DE 
PUBLICAÇÕES EM BLOG 

Liminar deferida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu 
acórdão da Turma Recursal Permanente de Belém (PA) que determinou a retirada de 
matérias jornalísticas de um blog hospedado na plataforma Google. A decisão foi tomada na 
Reclamação (RCL) 30105. 

O juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém julgou procedente ação ajuizada 
pelo então presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP) e 
determinou à Google Brasil a retirada de seis publicações do “Blog do Barata”. De acordo 
com os autos, as postagens continham opinião crít ica sobre a AMPEP,  que estaria falhando 
na defesa de um de seus membros, promotor de Justiça que estaria sendo perseguido 
polit icamente por ter denunciado o então procurador -geral de Justiça ao Conselho Nacional 
do Ministério Público por dispensa ilegal de licitação para contratação pública.  

Segundo o entendimento do juízo de origem, a liberdade de expressão e de informação 
“não pode servir para amparar agressões desarrazoadas, ou que ultrapassem os limites de 
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divulgação, informação, expressão de opinião ou livre discussão de fatos”. A Google 
recorreu então à Turma Recursal que, no entanto, manteve a sentença, sob o fundamento 
que o conteúdo publicado seria abusivo.  

Na RCL 30105, a empresa alega que o acórdão recorrido, ao censurar seis publicações de 
caráter jornalístico e de interesse público de um blog hospedado em sua plataforma, ofende 
decisão do Supremo no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 130, quando a Corte reconheceu a não recepção da Lei de Imprensa 
(Lei 5.250/1967) pela Constituição Federal de 1988. 

Decisão 

O ministro Luiz Fux verif icou que a decisão questionada proibiu a veiculação do conteúdo 
publicado por considerá- lo abusivo e com base na afirmação de que seria “pseudomatéria 
jornalística, que nada mais revela do que o abuso do direito de assacar ofensas”. Tal ato, 
segundo o relator, desrespeita o decidido pelo STF na ADPF 130, pois se afasta dos 
parâmetros estabelecidos pela Corte para proteção do direito constitucional à liberdade de 
expressão. “Determinações judiciais como  a aqui impugnada se revelam como verdadeiras 
formas de censura, aniquilando completamente o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais de liberdade de expressão e de informação, bem como, consectariamente, 
fragilizando todos os demais direitos e garantias  que a Constituição protege”, afirmou Fux.  

O relator lembrou ainda que o Supremo tem, em vários julgados, reafirmado a primazia da 
livre e plena manifestação do pensamento, da criação, de imprensa e da informação. Para 
Fux, a limitação de tal liberdade constitucional não pode ocorrer simplesmente com base no 
fundamento de que este não é “um direito absoluto” ou porque poderia conflitar com 
interesses contrapostos. “A medida própria, por excelência, para a reparação de eventuais 
danos morais ou materiais é aquela a posteriori, mediante indenização ou direito de 
resposta”, explicou.  

 

PRESIDENTE DO STF DETERMINA RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO 
A FILHAS DE SERVIDORES FEDERAIS 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lú cia, deferiu liminares 
em dois Mandados de Segurança (MS 35795 e 35814) impetrados por beneficiárias que 
recebem pensão por morte concedida a filhas solteiras maiores de 21 anos de servidores 
públicos civis com base na Lei 3.373/1958. Por determinação do T ribunal de Contas da 
União (TCU), o pagamento das pensões foi suspenso pelos órgãos de origem de seus pais 
(Ministérios do Trabalho e do Planejamento, respectivamente). Em razão dos fundamentos 
jurídicos apresentados e da natureza alimentar da pensão, a mi nistra determinou o 
restabelecimento do pagamento.  

Os dois mandados de segurança são de relatoria do ministro Edson Fachin que, em maio 
último, anulou os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) na parte em que 
determinou a revisão e o cancelamento de benefícios previdenciários de pensão por morte 
concedidos a filhas solteiras maiores de 21 anos de servidores públicos civis, com base na 
Lei 3.373/1958, que tenham atualmente outras fontes de renda. A decisão do ministro foi 
tomada no Mandado de Segurança (MS) 35032 e estendida a outros 215 processos que 
discutiam a mesma matéria.  

O ministro Fachin aplicou a jurisprudência já consolidada do STF no sentido de que a lei 
que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do ó bito do 
segurado. Por esse motivo, segundo observou, a interpretação mais adequada a ser dada 
ao dispositivo da Lei 3.373/1958 é aquela que somente autoriza a revisão da pensão 
concedida com amparo em seu regramento nas hipóteses em que a filha solteira ma ior de 
21 anos se case ou tome posse em cargo público permanente. Isso porque não havia na lei 
de 1958 a hipótese de cessação da pensão em decorrência do exercício, pela pensionista, 
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de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda, à exce ção de cargo 
público permanente. 

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia observou que a situação apresentada nos dois 
mandados de segurança é análoga aos processos decididos anteriormente pelo ministro 
Fachin, acrescentando que os fundamentos apresentados nos dois casos são relevantes e, 
portanto, justif icam a concessão da liminar. “Seu indeferimento poderia conduzir à 
inef icácia da medida se a providência viesse a ser deferida somente no julgamento de 
mérito por ter a pensão natureza alimentar, com gravosas consequências do não 
recebimento pela [s] impetrante [s]”, concluiu a presidente, que atua no plantão do STF 
neste mês de julho.  

 

MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA DE PREFEITO ACUSADO DE FRAUDES NA COMPRA 
DE MERENDA ESCOLAR 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou 
inviável) ao HC 157156, no qual a defesa do prefeito de Mongaguá (SP), Artur Parada 
Prócida, buscava a revogação de sua prisão preventiva. O ministro não verif icou no autos 
situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de 
constrangimento ilegal apta a autorizar a atuação do Supremo no caso.  

De acordo com os autos, Prócida foi preso em flagrante em maio passado no âmbito da 
Operação Prato Feito, deflagrada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes 
Financeiros da Polícia Federal com base em notícia -crime apresentada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), apontando possível continuidade delit iva em fraudes em processos 
licitatórios de merenda escolar em diversos município s paulistas. Na residência do prefeito, 
foram encontrados R$ 4,6 milhões e U$ 216 mil, o que motivou a conversão da prisão em 
flagrante em preventiva pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF -3). 

Contra a decisão do TRF-3, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), onde o relator do caso indeferiu pedido de liminar. No Supremo, os 
advogados reiteraram os argumentos apresentados no STJ, entre eles o de que o montante 
em moeda nacional apreendido em seu guarda-roupa corresponde às sobras de campanhas 
polít icas e os valores em dólar resultam de doação de seu pai em razão de seu falecimento, 
ocorrido há cerca de 10 ou 15 anos. Afirmaram, ainda, que o prefeito e o vice estão 
afastados dos cargos por decisão judicial também profe rida no âmbito da Operação Prato 
Feito, o que inviabilizaria a alegada reiteração delit iva. Finalmente, defenderam a 
possibilidade de substituição da preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas 
da prisão. 

Decisão 

O ministro lembrou que a jurisprudência do STF considera inadmissível o trâmite de habeas 
corpus contra a negativa de liminar em HC impetrado em tribunal superior antes do 
julgamento definit ivo do processo na corte anterior (Súmula 691). Esse entendimento 
somente é afastado quando ficar comprovada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, 
situação que não verif icou nos autos.  

Mendes citou trecho da decisão do relator do HC no STJ no qual se narra a existência de 
indícios do envolvimento do prefeito com organização criminosa estruturalmen te ordenada, 
voltada para a prática de crimes contra a administração pública, com o oferecimento de 
vantagens indevidas a servidores e agentes públicos em troca de promessa de futuros 
contratos públicos. O decreto de prisão – transcrito na decisão do STJ – assenta a 
necessidade da segregação em razão da conveniência da instrução processual, uma vez 
que, solto, o investigado poderá voltar a delinquir, coagir testemunhas e causar tumulto 
processual, utilizando-se de sua influência polít ica.  

O decreto prisional revela ainda a gravidade do crime em razão do oferecimento de 
merenda escolar de baixa qualidade nas escolas públicas, das circunstâncias do fato 
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(vultosa quantidade de dinheiro apreendida em sua residência) e das condições pessoais do 
investigado (que se utilizaria o cargo público para desviar dinheiro e cometer crimes contra 
a administração pública). “Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações 
ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF”, concluiu o ministro.  

 

GOVERNADOR QUESTIONA DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE 
DETERMINARAM BLOQUEIO DE VERBAS DO METRÔ-DF 

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, ajuizou a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 524, na qual questiona decisões da 
Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de valores nas contas da Companhia do 
Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para pagamento de verbas trabalhistas de 
seus empregados. Entre os argumentos apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
o governador afirma que o bloqueio dos valores desrespeita o regime de precatórios e gera 
sérios riscos à continuidade do serviço público prestado.  

O governador sustenta que o Metrô-DF, empresa pública distrital, presta serviço público em 
regime não concorrencial e, segundo a jurisprudência do STF, deve se submeter ao mesmo 
regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral (regime de precatórios). Salienta 
que as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no Distrito Federal e pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), ao recusarem a aplicação de tal regime, 
interferem no mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais de 
sentenças judiciais. 

Ainda para Rollemberg, os atos impugnados contrariam os princípios da indepen dência e da 
harmonia entre os poderes, o direito social ao transporte e o direito à livre locomoção, e 
princípio da legalidade orçamentária, todos previstos na Constituição Federal.  

O governador pede a concessão de liminar para suspender as medidas de exec ução contra 
o Metrô-DF, com afastamento imediato de bloqueios. No mérito, requer a procedência da 
ADPF para assentar que a execução de decisões judiciais proferidas contra a empresa 
distrital devem ocorrer exclusivamente sob o regime de precatórios previst o no artigo 100 
da Constituição Federal.  

Despacho 

Em despacho, o relator da ação, ministro Edson Fachin, determinou a oitiva da Presidência 
do TRT da 10ª Região, da Advocacia-Geral da União e do Procuradoria-Geral da República 
no prazo comum de cinco dias,  nos termos da Lei 9.882/1999 (Lei das ADPFs).  

 

MINISTRO RECONSIDERA DECISÃO E PERMITE TRÂMITE DE AÇÃO QUE QUESTIONA 
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou a 
decisão por meio da qual havia extinto, sem julgamento de mérito, a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 418, ajuizada por associações de 
magistrados para questionar normas que preveem a cassação de aposentadoria de 
servidores públicos. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
argumentam na ação que os artigos 127 (inciso IV) e 134 do Estatuto dos Servidores Civis 
da União (Lei 8.112/1990) não foram recepcionados pelas Emendas Constitucionais 3/1993, 
20/1998 e 41/2003, e se tornaram incompatíveis com o regime contributivo e solidário da 
previdência dos servidores públicos.  

Inicialmente, o relator acolheu preliminar susci tada pela Procuradoria-Geral da República 
no sentido da ilegitimidade ativa das associações, sob o aspecto da ausência de pertinência 
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temática entre a norma impugnada e suas finalidades institucionais e o seu âmbito de 
representatividade.  

No agravo contra esta decisão, as associações sustentaram que há pertinência temática 
entre o objeto da ADPF e seus objetos sociais, na medida em que os dispositivos 
questionados da Lei 8.112/1990 têm sido regularmente aplicados pelos Tribunais aos 
membros da magistratura. 

Em sua reconsideração, o ministro Alexandre de Moraes citou precedente (agravo 
regimental na ADI 4673), do qual foi também foi relator, em que o Plenário do STF admitiu a 
possibilidade de maior f lexibilidade no reconhecimento do requisito da pertinência temática 
como pressuposto para a legitimidade ativa em controle abstrato de constitucionalidade. “O 
posicionamento que externei naquele caso – semelhante ao adotado na decisão agravada 
neste processo – não foi acolhido pelos demais membros desta Corte. Em homenagem ao 
princípio da colegialidade, considerando o quanto sedimentado no referido precedente, 
reconsidero a decisão agravada”, concluiu.  

 

MANTIDA EXECUÇÃO DA PENA DE EMPRESÁRIO CONDENADO POR HOMICÍDIO DE 
ADVOGADO EM VILA VELHA (ES) 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) 
ao Habeas Corpus (HC) 158466, por meio do qual a defesa do empresário Sebastião de 
Souza Pagotto pretendia suspender a execução provisória da pena que lhe foi imposta 
pelos crimes de homicídio qualif icado e receptação.  

De acordo com os autos, o empresário foi o mandante do homicídio do advogado Joaquim 
Marcelo Denadai, assassinado a tiros em Vila Velha (ES) em 2002. A motivação do crime 
seriam desavenças entre Pagotto e a vítima acerca de denúncias de que licitação 
fraudulenta no Município de Vitória (ES), visando à contratação para limpeza de galerias 
pluviais, teria beneficiado a empresa do mandante do crime.  

O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 17 anos e 10 meses de reclusão e,  ao julgar 
apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ -ES) diminuiu quatro meses 
da pena. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recursos do empresário contra a 
condenação e indeferiu pedido para suspender o cumprimento da pena. No STF, a defesa 
alegava a existência de constrangimento ilegal na determinação de execução provisória.  

Decisão 

Segundo o ministro Luiz Fux, não existe no caso situação de ilegalidade ou abuso de poder 
que autorize a concessão do habeas corpus. Ele explicou q ue o STJ afastou a concessão 
de efeito suspensivo a novo recurso (embargos de divergência) apresentado por não 
verif icar a probabilidade do direito pleiteado. Para Fux, divergir da conclusão a que chegou 
aquela corte demandaria indevida incursão nos fatos e provas constantes dos autos, 
medida incabível em habeas corpus.  

O ministro destacou ainda que o Supremo, no julgamento das medidas cautelares nas 
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, entendeu que o artigo 283 do 
Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após condenação em 
segunda instância e antes do efetivo trânsito em julgado do processo.  

Esse entendimento, ressaltou o relator, foi reafirmado no julgamento do Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, com repercussão geral, no qual o Plenário Virtual 
do STF fixou a tese de que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 
em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 
princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal”.  
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PRESIDENTE DO STF NEGA LIMINAR PARA SUSPENDER TRAMITAÇÃO DA MP DO 
FRETE 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, no exercício do 
plantão, negou pedido de liminar em que o deputado federal Evandro Gussi (PV -SP) 
buscava suspender o processo legislativo de conversão da Medida Provisória (MP) 
832/2018, que fixa preços mínimos no transporte de carga rodoviário. Na decisão, tomada 
no Mandado de Segurança (MS) 35827, a ministra não verif icou fundamento jurídico 
suficiente que autorize a atuação do STF no caso.  

O deputado narra que que pediu vista do parecer do relator da matéria na Comissão Mista 
da MP 832 e que o presidente do colegiado lhe concedeu o prazo regimental de “no mínimo 
24 horas”, às 16h do dia 3/7. No entanto, às 14h30 do dia seguinte, a sessão foi reaberta e 
o parecer prévio “sumariamente aprovado”. Ele alega que foi descumprido o prazo, 
impossibilitando-o de manifestar seu ponto de vista ou de oferecer voto sobre a matéria. 
Pediu assim a concessão de liminar para suspender a aprovação do parecer até decisão 
definit iva do MS. 

A ministra verif icou que a questão central do direto alegado é o prejuízo para o exercício 
das atribuições parlamentares decorrente da inobservância, por algumas horas, do prazo de 
vista concedido anteriormente pela Mesa da Comissão Mista da MP 832. “O exame 
preliminar e precário, próprio deste momento processual, conduz à constatação de não 
haver demonstração cabal de que o ato impugnado na presente impetração estaria eivado 
de ilegalidade ou abuso de poder a ser atribuído à autoridade apontada coatora”, afirmou.  

A presidente explicou que o STF admite a impetração de mandado de segurança por 
parlamentar para discut ir questão diretamente relacionada ao processo legislativo, desde 
que previsto na Constituição da República. Esta hipótese, segundo ela, “não se apresenta, 
de maneira transparente, objetiva e urgente, em relação aos limites da atuação de 
presidente de comissão das casas legislativas”. Ela lembrou que a jurisprudência do 
Supremo se consolidou no sentido de respeitar o princípio da separação dos Poderes, 
sendo incabível a judicialização de discussão de atos de natureza interna corporis 
praticados nas casas parlamentares. Evita-se assim tornar o Poder Judiciário instância de 
revisão de procedimentos legislativos e da vida interna do Congresso Nacional.  

Ainda segundo a ministra, os fatos narrados precisam ser certos para conhecimento e 
decisão em mandado de segurança, o que não está demonstrado de forma taxativa nos 
autos. “Não há como presumir a ilegitimidade da conduta dos agentes polít icos, menos 
ainda para se conferir suspensão às atividades regulares de um dos Poderes da República”, 
destacou. 

Informações 

A ministra determinou que seja notif icado o presidente da Comissão Mista da MP 832, para, 
querendo, prestar informações no prazo de dez dias. Na sequência, determinou que dê vista 
dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

 

MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA DE VEREADOR DE PETRÓPOLIS ACUSADO DE 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) 
ao Habeas Corpus (HC) 158719, no qual a defesa do vereador de Petrópolis (RJ) Luiz 
Eduardo Francisco da Silva pedia a revogação de sua prisão preventiva.  

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o vereador, entre 2010 e 
2012, associou-se com outros acusados para o fim de cometer reiterados crimes. Ao 
parlamentar caberia adotar medidas voltadas a facilitar o direcionamento de licitações para 
favorecer uma empresa. O Tribunal de Justiça fluminense (TJ-RJ) decretou sua prisão 
preventiva, em abril deste ano, em razão da suposta prática dos crimes de associação 
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criminosa, peculato e fraude a licitação. A defesa então impetrou habeas corpus no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a liminar foi indeferida em decisão monocrática.  

No Supremo, a defesa do parlamentar alegava a ocorrência de constrangimento ilegal na 
custódia cautelar, pois houve “demonstração cabal da desnecessidade da prisão preventiva, 
decretada por fatos que teriam ocorrido nos anos de 2011 e 2012, sem nenhum 
comportamento recente a justif icar a gravosa providência”.  

Decisão 

O ministro Luiz Fux não verif icou flagrante ilegalidade ou teratologia (anormalidade) no ato 
do STJ que justif ique a superação da Súmula 691 do Supremo (não compete ao STF 
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em HC requerido a 
tribunal superior, indefere a liminar).  

O relator explicou ainda que o relator no STJ não enfrentou o mérito do hab eas corpus lá 
impetrado, limitando-se a indeferir a medida liminar e a solicitar informações, visando um 
exame mais aprofundado da questão. “Qualquer antecipação do Supremo sobre o mérito do 
pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se 
o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor -se o recurso cabível”, 
concluiu. 

 

PRORROGADO PRAZO DE INVESTIGAÇÃO CONTRA O SENADOR ROMERO JUCÁ 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu o prazo de 
mais 30 dias para a continuidade das investigações contra o senador Romero Jucá (MDB -
RR) no Inquérito (INQ) 4460. O prazo foi concedido em resposta a solicitação  feita 
pela Polícia Federal. 

Houve manifestação da Procuradoria-Geral da República favorável à concessão de maior 
prazo. O pedido da Polícia Federal requereu a prorrogação por 60 dias, mas, em sua 
decisão, a ministra invocou o princípio da razoável duração do processo pa ra conceder o 
prazo de 30 dias, a partir do qual o inquérito será enviado ao ministro -relator, Edson 
Fachin. 

“O direito ao processo penal sem procrastinação é da vítima, do réu e da sociedade”, 
afirmou a presidente. Ela ressaltou que quanto menor a descont inuidade das providências 
processuais tanto maior o respeito àquele princípio.  

O caso 

O Inquérito 4460 investiga a possível prática do crime de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro pelo senador, devido a valores repassados pela Odebrecht relativos a int eresses 
da empresa no “Projeto Madeira”, que envolve a construção das hidrelétricas de Santo 
Antônio e Jirau. O Ministério Público Federal apura fatos narrados em depoimentos de 
colaboradores sobre suposto repasse de R$ 10 milhões para o senador, por meio de 
diversas remessas, assim como outros R$ 40 milhões para outras autoridades, como 
contrapartida da atuação em favor dos interesses do grupo.  


