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NOTÍCIAS STF 
10 a 16 de novembro 2018  

 

 

PRESIDENTE DO STF PRORROGA COOPERAÇÃO DO CNJ COM A CHILDHOOD BRASIL 
PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Dias Toffoli, assinou nesta sexta -feira (9) aditivo que prorroga por dois anos o 
termo de cooperação técnica entre o CNJ e a organização não governamental Chil dhood 
Brasil para a realização de ações relacionadas ao enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes. A cerimônia, realizada no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ -
SP), contou com a presença da rainha Silvia, da Suécia, fundadora e presidente honorária 
da World Childhood Foundation, e do presidente do TJ -SP, desembargador Manoel de 
Queiroz Pereira. 

Em 2013, o CNJ iniciou a oferta de curso elaborado em parceria com a Childhood Brasil 
para efetivar nos Tribunais de Justiça a criação de se rviços especializados para a oit iva de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e de abuso sexual, o chamado 
depoimento especial. Toffoli explicou que a metodologia, testada cientif icamente, é aplicada 
por equipe multidisciplinar com o objetivo principal de evitar a revitimização da criança ou 
do adolescente e contribuir para a fidedignidade do depoimento.  

O presidente do STF informou que, atualmente, 24 dos 27 tribunais estaduais já contam 
com local apropriado para oitiva de crianças e adolescentes. Segundo ele, mais de 700 
servidores foram capacitados na metodologia. Anualmente são oferecidas vagas para 
cursos a distância com 40 horas/aula e apoio de tutores especializados no tema e grande 
experiência na realização de entrevistas forenses. 

“A prorrogação do acordo permitirá que o CNJ e a Childhood Brasil possam dar 
continuidade aos projetos na área da infância e da juventude, ampliando a oferta de 
capacitação e contribuindo para a efetiva implementação dessa polít ica pública, que é 
prioridade absoluta como consta na nossa Constituição Federal”, afirmou o ministro Dias 
Toffoli. 

 

REJEITADO PEDIDO DE DESEMBARGADOR DO TJ-RJ PARA ARQUIVAR 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NO CNJ 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou se guimento 
(julgou inviável) ao Mandado de Segurança (MS) 36055, por meio do qual o desembargador 
Siro Darlan, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ -RJ), pedia o 
arquivamento do procedimento administrativo disciplinar (PAD) a que responde no  Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O PAD apura a suposta prática de concessão de liminar em 
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plantão judicial com infringência a dever funcional e ato de corrupção, revelado por meio de 
acordo de delação premiada. 

O processo administrativo foi instaurado a partir de representação na qual a Procuradoria-
Geral de Justiça do Rio de Janeiro denunciou que o desembargador teria deixado de adotar 
cautelas mínimas na verif icação de eventual impedimento, pois, por meio de consulta ao 
sistema eletrônico do TJ-RJ, poderia ter constatado a presença do seu f ilho como advogado 
de defesa do beneficiário da liminar. A Procuradoria -Geral também comunicou que, no 
âmbito de delação premiada, foi informado que Darlan teria cobrado vantagem ilícita (R$ 50 
mil) para soltar outra pessoa. 

No mandado de segurança ao STF, o magistrado afirmou que o CNJ, ao reconhecer a 
existência de indícios da falta de lisura no deferimento de liminares em habeas corpus em 
plantões judiciais, com indicativo de parcialidade e de possível recebimento de vantagem 
ilícita, lhe causa constrangimento ilegal. Segundo ele, os mesmos fatos que ensejaram a 
instauração do PAD já são objeto de investigação na Corregedoria do TJ -RJ, não sendo 
cabível, ao contrário do que sustenta o CNJ, atuar em competência conco rrente. 

Mas em sua decisão, o ministro Lewandowski afirmou que as alegações do desembargador 
já foram analisadas, de forma minuciosa, pelo relator do processo no CNJ. De acordo com 
informações prestadas ao CNJ pelo TJ-RJ, o processo na Corregedoria estadua l está 
sobrestado desde fevereiro de 2017, tendo em vista a simetria entre os fatos objeto da 
apuração, para evitar decisões conflitantes. Na mesma análise, o corregedor estadual 
reafirmou o entendimento de que é concorrente a competência dos órgãos correc ionais 
locais e da Corregedoria Nacional de Justiça para instaurar e julgar processo disciplinar 
envolvendo magistrado. 

Outra alegação do magistrado foi de que as acusações seriam genéricas. Darlan afirmou 
que a concessão de liminar em habeas corpus durante o plantão judiciário concedendo 
prisão domiciliar a pessoa para quem seu filho [Renato Darlan] havia advogado 
anteriormente não constituiria ato ilícito, porque a causa de impedimento já havia cessado. 
Além disso, como os processos são distribuídos de fo rma mecânica no plantão eletrônico, 
não houve menção ao nome de seu filho nos documentos apresentados.  

Quanto ao alegado caráter genérico da acusação, o ministro Lewandowski ressaltou que o 
argumento foi afastado pelo CNJ, que registrou que a reclamação co ntém a narrativa dos 
fatos e suas circunstâncias além de apresentar documentos que podem indicar a ocorrência 
de infrações disciplinares. Em relação ao HC concedido durante o plantão, o ministro 
observou que, de acordo com os autos, não foi apenas o prévio  patrocínio da causa pelo 
filho do magistrado que atraiu as suspeitas de prática de ato com infração de dever 
funcional. Além desse fato, observa-se que a decisão liminar foi proferida em total 
descumprimento ao disposto na Resolução/CNJ 71/2009, porque ou tro HC já havia sido 
impetrado por Renato Darlan, em data anterior e com idêntico objeto, em favor da mesma 
pessoa, de modo que não poderia ser objeto de análise em plantão judicial.  

“Na seara administrativa, a questão deve ser examinada, porque fatos dess a gravidade 
devem ser elucidados para a própria credibilidade do Poder Judiciário. Além disso, observo 
que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta 
Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos 
constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das 
atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas”, concluiu o ministro Lewandowki, 
apontando como “excepcionais” as hipóteses de ingerência do STF em ato s do CNJ. 

 

SUSPENSA DECISÃO DO TRF-3 QUE MANTINHA INDÚSTRIAS PAULISTAS NO REGIME 
DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, concedeu medida 
liminar na Suspensão de Segurança (SS) 5257 para suspender decisão do Tribunal 
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Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que garantiu às empresas filiadas à Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e ao Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo a permanência, até o término do exercício financeiro de 2018, no regime tributário da 
Lei 12.546/2011, que previa benefícios da desoneração da folha de salários. O relator 
acolheu argumentação da União de que a medida causaria grandes prejuízos aos cofres 
públicos. 

A norma instituiu a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), que consiste 
na aplicação de uma alíquota sobre o valor da receita bruta em substituição à regra geral 
de lei de 1991 que previa a contribuição sobre os salários. Inicialmente, a medida foi 
aplicada para apenas três setores da economia. Porém, após alterações normativas, esse 
regime passou a alcançar 56 segmentos.  

Posteriormente, a Lei 13.670/2018 reduziu os setores agraciados, estabeleceu como prazo 
final para o regime de desoneração da folha o dia 31 de dezembro de 2020 e reonerou, a 
partir de 1º de setembro deste ano, a folha de pagamento de diversos segmentos. Em 
decisão tomada em recurso (agravo de instrumento) no âmbito de mandado de segurança 
impetrado pela Fiesp e pelo Ciesp, o TRF-3 garantiu às empresas associadas a 
permanência no regime tributário da Lei 12.546/2011 neste ano, afastando, no período, os 
efeitos do prazo previsto na Lei 13.670/2018.  

Relator 

O presidente do STF apontou que a decisão do TRF-3 tem impacto em direito de interesse 
coletivo relacionado à ordem e à economia públicas, pois implica alteração da programação 
orçamentária da União Federal alcançada por meio do veto presidencial parcial ao proj eto 
de lei que deu origem Lei à 13.670/2018. O veto, que rejeitou alterações do Poder 
Legislativo à proposta original do Executivo, foi mantido pelo Congresso Nacional, com 
caráter irreversível para o exercício f inanceiro de 2018.  

Segundo o ministro Dias Toffoli, além da redução da arrecadação de contribuição de 
empresas à Seguridade Social (correspondente à renúncia fiscal decorrente da modif icação 
da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa), a decisão do TRF -3 
produz efeitos imediatos nas contas públicas, tendo em vista o dever legal da União de 
compensar o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei 
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no valor correspondente à 
estimativa de renúncia previdenciária decorrente da desoneração.  

Nos autos, a União estimou um prejuízo isolado aos cofres públicos de R$ 322,6 milhões 
caso fosse mantida a decisão do TRF-3, acrescentando um potencial efeito multiplicador, 
tendo em vista existirem pelo menos 642 ações cadastradas sobre o mesmo assunto no 
Brasil, com impacto nas contas de 2018 estimado em R$ 1 bilhão.  

O presidente do Supremo destacou ainda informações da União de que, após computadas 
todas as despesas obrigatórias (benefícios previdenciários  e assistenciais, folha de 
pagamento, investimento mínimo na saúde e na educação, entre outros), restam recursos 
insuficientes para toda a despesa da máquina pública. Portanto, segundo a União, a 
supressão da receita estimada, com caráter irreversível para  2018, imporá 
contingenciamento de recursos de outras áreas em razão do Novo Regime Fiscal 
implementado pela Emenda Constitucional 95/2016 (teto dos gatos públicos).  

“Ademais, a decisão objeto do presente pedido de contracautela foi proferida em sede de 
mandado de segurança coletivo, circunstância que, somada ao risco de efeito multiplicador 
– decorrente da existência de inúmeros contribuintes em situação similar ao das sociedades 
empresárias substituídas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)  e 
pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) –, constitui fundamento 
suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justif icar o 
deferimento da liminar pleiteada”, concluiu Toffoli.  
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PRESIDENTE DO STF É HOMENAGEADO PELA PM-SP COM A MEDALHA BRIGADEIRO 
TOBIAS 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, recebeu na manhã 
desta sexta-feira (9), em cerimônia realizada na Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco, em São Paulo, a Medalha Brigadeiro Tobias, destinada a personalidades militares e 
civis pelos atos relevantes prestados em benefício da Polícia Militar. A honraria foi criada e 
of icializada pelo Decreto nº 45.648/1965, em homenagem à memória do brigadeiro Rafael 
Tobias de Aguiar, fundador da Milícia Bandeirante.  

Em nome de todos os homenageados, o presidente do Supremo se disse honrado em 
receber a medalha e agradeceu à Polícia Militar e a todos os policiais militares do Es tado 
de São Paulo. “São quase 100 mil homens e mulheres na ativa, dezenas de milhares na 
reserva, mudando suas vidas para a defesa de todos nós cidadãos, garantindo que 
possamos viver em paz, tranquilamente”, disse.  

O ministro destacou que nos últimos 20 anos o número de homicídios por 100 mil habitantes 
no Estado de São Paulo diminuiu de 30 para 8, “chegando a índices de países mais 
desenvolvidos de todo o mundo”. Na capital, o índice é de 7 homicídios para cada 100 mil 
habitantes, informou. 

Os números são resultado, segundo o ministro, da preparação dos of iciais e do 
investimento em prevenção realizado pela PM-SP, “orgulho para o Brasil e exemplo para o 
mundo”. “Como eu disse ao assumir a presidência do STF e do CNJ, temos que combater 
essa epidemia que é o crime contra a vida”, lembrou o presidente.  

Estiveram presentes na cerimônia o ministro Alexandre de Moraes, o governador do Estado 
de São Paulo, Márcio França, e o comandante -geral da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, Coronel Marcelo Vieira Salles, entre outras autoridades. 

 

VEDAÇÃO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DE CANDIDATO VÍTIMA DE 
DOENÇA GRAVE É TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) irão analisar a constitucionalidade da 
exigência de um período de carência para candidatos a cargos públicos que tenham se 
recuperado de doença grave. A matéria é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 886131, 
que teve repercussão geral reconhecida em deliberação no Plenário Virtual do STF.  

O caso concreto se refere a uma candidata aprovada para o cargo de oficial judiciário do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que passou por cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia para tratar um carcinoma mamário (neoplasia mamária). Após a nomeação, a 
junta médica responsável pelo exame admissional a considerou inapta para assumir o cargo 
com base em dispositivo do Manual de Perícias Médicas do TJ -MG que veda a admissão de 
portadoras de carcinomas ginecológicos de qualquer localização. As que já passaram por 
cirurgias, segundo o manual, só poderão ser admitidas cinco anos após o término do 
tratamento, desde que estejam livres de doença neoplásica na data do exame admissional.  

Por ser impedida de tomar posse, a candidata ajuizou ação contra o Estado de Minas 
Gerais, e seu pedido foi julgado procedente em primeira instância. No entanto, ao julgar 
apelação, a sentença foi reformulada pelo TJMG sob o argumento de que a candidata havia 
realizado cirurgia mamária 18 meses antes do exame admissional e não poderia ser 
considerada apta para o cargo, por não preencher o lapso temporal de cinco anos exigido 
no Manual de Perícias do TJ-MG. 

A candidata então interpôs o recurso extraordinário ao Supremo alegando ofensa ao 
princípio constitucional da isonomia. Ela argumenta que o carcinoma mamário pode 
acometer homens e mulheres, ao passo que o carcinoma ginecológico, no qual diz ter sido 
equivocadamente enquadrada, não poderia atingir homens. Sustentou ainda haver ofensa 
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ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a decisão questionada lhe reti ra 
trabalho merecidamente conquistado, e violação do seu direito ao trabalho, tendo em vista 
que há uma limitação desarrazoada à posse no cargo público.  

Manifestação 

Segundo o relator do recurso, ministro Luís Roberto Barroso, a matéria em debate, além de 
estar relacionada a direitos fundamentais de inegável interesse jurídico, possui repercussão 
geral sob os pontos de vista polít ico, por envolver diretrizes de contratação de servidores 
públicos, e social, pois são inúmeras as pessoas já acometidas de doenç as graves que vêm 
a prestar concurso públicos.  

Em sua manifestação, o ministro destacou que o STF tem reconhecido repercussão geral 
em casos semelhantes de possíveis vedações arbitrárias ao acesso a cargos públicos, 
como, por exemplo, a existência ou não do direito de gestantes à remarcação de teste de 
aptidão física sem previsão no edital (RE 1058333); a validade da restrição a candidatos 
que respondem a processo criminal (RE 560900); a legitimidade do impedimento do 
provimento de cargo, emprego ou função pública decorrente da existência de tatuagem no 
corpo do candidato (RE 898450); e a constitucionalidade da limitação de idade f ixada em 
edital (ARE 678112). Ele lembrou ainda que, segundo a jurisprudência da Corte, requisitos 
que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade 
com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições 
inerentes ao cargo público a ser provido.  

Ao se pronunciar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, Bar roso resumiu a 
questão a ser apreciada posteriormente pela Corte: “saber se a vedação a posse em cargo 
público de candidato que esteve acometido de doença grave, mas que não apresenta 
sintomas atuais de restrição laboral, viola os princípios da isonomia, d a dignidade humana 
e do amplo acesso a cargos públicos”. A manifestação do relator foi seguida por 
unanimidade. 

 

RELATOR REJEITA TRÂMITE DE ADI QUE QUESTIONA ACORDO EM EXECUÇÕES 
JUDICIAIS E PRECATÓRIOS NO ESPÍRITO SANTO 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu (rejeitou a 
tramitação) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5651, ajuizada pela Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) contra normas do Estado do Espírito Santo q ue 
dispõem sobre a realização de acordos em sede de execução judicial e precatórios. O 
ministro verif icou que a entidade não possuiu legitimidade para questionar a legislação 
estadual por meio de controle concentrado de constitucionalidade.  

O relator explicou que a CSPB, ao pretender abranger os servidores públicos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as entidades federativas, tenta vincular pessoas 
pertencentes a categorias diversas e sujeitas a regimes jurídicos dos mais variados. 
Segundo Fux, a entidade não se desincumbiu do ônus de demonstrar que congrega 
federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou 
de profissões idênticas, similares ou conexas. “Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal já 
declarou inúmeras vezes a ilegitimidade da CSPB para provocar o controle abstrato da 
constitucionalidade de normas”, destacou, citando diversos precedentes nesse sentido.  

Segundo o ministro, há ainda outro fator que impede o trâmite da ADI 5651: a ausência  de 
pertinência temática entre os objetivos estatutários da confederação e as normas 
impugnadas. A relação de pertinência, ressaltou Fux, precisa ser “quase imediata, direta, 
quanto ao conteúdo da norma”, não bastando para a configuração de tal vínculo o i nteresse 
na preservação da saúde financeira do Estado, fonte da remuneração dos representados 
pela entidade. “As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não 
possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos  os cidadãos, mas 
apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas”, concluiu.  



6 

 

MINISTRO AFASTA COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR AÇÃO SOBRE 
RESSARCIMENTO AO PARANÁ DE GASTOS COM MEDICAMENTOS 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu (rejeitou a 
tramitação) da Ação Cível Originária (ACO) 2983, na qual o Estado do Paraná busca o 
ressarcimento pela União de todas as despesas realizadas por força de ordens judiciais 
relativas à aquisição de medicamentos e produtos arrolados como sendo de 
responsabilidade financeira do governo federal pelo Ministério da Saúde. O relator apontou 
que não há competência do STF para processar e julgar o caso e remeteu os autos à 
Justiça Federal de Curit iba.  

A ação foi proposta inicialmente perante a Justiça Federal do Paraná, que declinou da 
competência e remeteu os autos ao Supremo. Na ACO 2983, o estado sustenta que 
compete à União, como gestora nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), assumir a 
responsabilidade financeira em relação a certos medicamentos e produtos. Argumenta que, 
por vezes, o Judiciário determina ao estado a aquisição e a entrega de medicamentos e 
produtos de responsabilidade financeira da União. Assim, o estado é obrigado a adquirir 
medicamento com receitas próprias, sem utilizar os recursos destinados pela União à 
Secretaria de Saúde. Sustenta que não pode arcar sozinho com as despesas judiciais de 
medicamentos e produtos que são de atribuição financeira da União, sob pena de colocar -
se em risco a viabilidade econômica e financeira do atendimento à saúde pela esfera 
estadual de gestão do SUS. 

Decisão 

Segundo explicou o ministro, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que a 
aplicabilidade do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal – o qual prevê que 
cabe ao Supremo julgar as causas e os conflitos entre a União e os estados, a União e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros – se estende aos litígios cuja potencialidade ofensiva 
revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege o pacto 
federativo. De acordo com o relator, para a caracterização da hipótese prevista na norma 
constitucional, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair 
abalo à harmonia da união entre os entes, “sendo insuficiente para tanto a mera disputa 
patrimonial entre entes de esferas governamentais distintas”, o que ele verif icou ser o caso 
em questão. 

Mendes frisou ainda que o Ministério da Saúde dispõe de sistema de reembolso de recursos 
gastos pelos demais entes federativos em cumprimento de decisões judiciais, tratando -se 
de procedimento padrão adotado para todos os entes federados. Além disso, ressaltou, há 
nos autos informações de que a União efetuou parte do reembolso dos medicamentos 
adquiridos pelo Paraná por força de ordem judicial. “Considerando, portanto, que o sistema 
de reembolso do Ministério da Saúde opera normalmente, tendo, inclusive, o Estado do 
Paraná obtido o ressarcimento de parte do montante que pleiteia, não há, portanto, que se 
falar em conflito federativo hábil a ensejar a competência desta Corte para processamento 
e julgamento do feito”, concluiu.  

 

PRESIDENTE DO STF DEFENDE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS SOB A ÓTICA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias  Toffoli, defendeu nesta segunda-
feira (12) o compromisso do Estado brasileiro com o sistema internacional de Direitos 
Humanos, com ênfase especial na proteção aos refugiados. Ele discursou na entrega do VII 
Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos, no Rio de Janeiro (RJ). Os trabalhos 
selecionados este ano tratam de temas como escravidão, fome, refugiados, violência 
urbana, feminicídio e prolongamento artif icial da vida.  

Para o ministro, o prêmio, que homenageia personalidades que se destacam por sua 
contribuição relevante aos Direitos Humanos e à cidadania, adquire significado ainda mais 
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especial no momento em que a Constituição da República completa 30 anos. “Nos termos 
do artigo 4º da Constituição, são princípios orientadores das relações intern acionais a 
prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade e a concessão de asilo polít ico”, destacou.  

Refugiados 

Segundo Toffoli, cabe aos magistrados e demais agentes do Sistema de Justiça a 
salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade. “Isso 
inclui o dever de proteção dos direitos das minorias e grupos vulneráveis, como é o caso 
dos refugiados”, ressaltou.  

Na avaliação do presidente do STF, a Lei 9.474/1997 é uma das legislações mais 
avançadas em termos de proteção aos refugiados. “Ela tratou do tema de forma abrangente 
e exclusiva e assegura, dentre outros, o direito de não ser repatriado contra sua vontade”, 
af irmou. “O objetivo final da polít ica de proteção é obter solução duradoura, garantindo que 
o refugiado reúna condições para a retomada ou a reformulação dos projetos de vida 
interrompidos com a saída do país de origem”.  

Em relação ao Brasil, o ministro Dias Toffoli lembrou que a questão tem  apresentado 
impacto mais intenso nos últimos anos em razão do enorme fluxo de pessoas, 
especialmente provenientes da Venezuela. Em 2017, foram 33.866 solicitações de 
reconhecimento da condição de refugiado no país, e, desse total, 17.865 são de 
venezuelanos. 

Trata-se, segundo o ministro, de uma questão global que deve engajar órgãos 
internacionais, governos, organizações governamentais e não governamentais na busca de 
soluções pautadas no respeito e na afirmação dos direitos humanos dessas pessoas. “Os 
refugiados são, antes de tudo, pessoas”, frisou. “A sua defesa deve ser sempre enfrentada 
sob a ótica dos Direitos Humanos”.  

Lembrando que no dia 10 de dezembro celebram-se os 70 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o presidente do STF disse que o momento  é de renovar 
compromissos com a af irmação dos direitos inerentes à pessoa humana e com a construção 
de um mundo de paz. 

Prêmio Patrícia Acioli  

A premiação foi criada em 2012 pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj) com objetivo de homenagear a memória da juíza Patrícia Acioli, 
assassinada em 2011, e dar continuidade à luta da magistrada em prol da dignidade 
humana. O intuito é fortalecer o diálogo entre o Judiciá rio e a sociedade. 

O prêmio contempla quatro categorias: Trabalhos dos Magistrados, Reportagens 
Jornalísticas, Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmicos. São concedidos R$ 90 mil 
em prêmios aos vencedores.  

 

CASSADA DECISÃO QUE DETERMINOU RETIRADA DE NOTÍCIA DE SITE SOBRE CASO 
ISABELLA NARDONI 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente a 
Reclamação (RCL) 18566 e cassou decisão do juízo da 4ª Vara Cível do Foro de Santana 
(SP) que havia determinado a retirada do site Consultor Jurídico de notícia relativa à 
encenação da peça teatral “Edif ício London”, baseada no caso Isabella Nardoni.  

Para o decano, que já havia concedido medida liminar suspendendo a decisão, o ato da 
Justiça paulista desrespeitou a autoridade da decisão  que o Supremo proferiu no 
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, quando 
o Plenário declarou a não recepção da Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967) pela Constituição 
de 1988, assegurou a liberdade de informação jornalística e proibiu a censura. 
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“A liberdade de imprensa, qualif icada por sua natureza essencialmente constitucional, 
assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o 
jornalismo digital, o direito de buscar, de receber e de transmi tir informações e ideias por 
quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – 
necessariamente ‘a posteriori ’ – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa 
prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigi lo da fonte quando, a critério do 
próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional”, afirmou o 
ministro Celso de Mello.  

Segundo o decano, o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode 
converter-se em “prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade 
constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela 
atribuído ao Judiciário qualif icar-se, perigosa e inconstitucionalmente, como o novo nome 
de uma inaceitável censura estatal em nosso País”.  

A reportagem do Consultor Jurídico noticiou decisão do juízo da 4ª Vara Cível de Santana 
que determinou uma indenização de R$ 20 mil por danos morais  à mãe de Isabela Nardoni 
em virtude da montagem teatral que era baseada  na morte da criança. O mesmo juízo 
mandou retirar a notícia do site sob o argumento de que o processo em questão estava em 
segredo de justiça. 

Leia a íntegra da decisão. 

 

2ª TURMA REAFIRMA ENTENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO DO TETO À 
REMUNERAÇÃO DE INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência da Corte no 
sentido da incidência do teto remuneratório constitucional aos substitutos interinos de 
serventias extrajudiciais. A decisão do colegiado foi tomada, nesta terça-feira (13), no 
julgamento de agravo regimental interposto pela Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg) contra decisão do ministro Gilmar Mendes, no Mandado de Segurança 
(MS) 29039, que havia aplicado ao caso esse entendimento. 

No MS, a Anoreg questionou ato do corregedor nacional de Justiça (do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ) que determinou a submissão dos interinos de serventias extrajudiciais ao 
limite do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 
Requereu o sobrestamento do mandado de segurança para aguardar o julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 808202, com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a matéria. Sustentou ainda que o ato questionado seria ilegal, pois daria origem a 
limitação não disposta na Resolução 80 do CNJ e criaria nova categoria de agentes 
públicos sujeitos ao teto constitucional.  

Ao negar seguimento ao mandado de segurança, o ministro Gilmar Mendes citou 
precedentes do STF segundo os quais o interino atua como preposto do Poder Público e, 
dessa forma, deve ser submetido aos limites remuneratórios previstos para os agentes 
estatais, não se aplicando a ele o regime remuneratório previsto para os delegados do 
serviço público extrajudicial (artigo 28 da Lei 8.935/1994). Contra a decisão do relator, a 
Anoreg apresentou agravo regimental.  

Recurso 

Em seu voto pelo desprovimento do recurso, o ministro Gilmar Mendes manteve os mesmos 
argumentos de sua decisão monocrática. Segundo ele, a Anor eg não trouxe argumentos 
suficientes para anular o ato do CNJ e pretendia apenas a rediscussão da matéria, já 
decidida em conformidade com o entendimento de ambas as Turmas da Corte.  

Acerca do pedido de suspensão do MS até o julgamento do RE 808202, o rela tor explicou 
que o reconhecimento da existência de repercussão geral resulta no sobrestamento 
somente de recursos que versem sobre a mesma controvérsia, e este efeito não atinge as 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Rcl18566decisaoCM.pdf
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ações de competência originária do Supremo. “O Pleno já firmou orientação n o sentido de 
que a sistemática de repercussão geral não se aplica aos processos originários desta 
Corte”, disse. Mendes observou ainda que não consta qualquer decisão no RE 808202 de 
suspensão nacional dos processos relacionados.  

Todos os ministros do colegiado seguiram o voto do relator.  

 

1ª TURMA AUTORIZA EXTRADIÇÃO DE ACUSADOS DO SEQUESTRO E DO HOMICÍDIO 
DE FILHA DE EX-PRESIDENTE DO PARAGUAI 

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, nesta 
terça-feira (13), os pedidos de Extradição (EXT) 1528 e 1529, apresentados pelo governo 
do Paraguai contra Lorenzo Gonzalez Martinez e Oscar Luis Benitez, cidadãos daquele 
país. Os pedidos foram formulados com base no Acordo de Extradição entre os Estados 
Partes do Mercosul para que ambos respondam judicialmente às acusações pelos delitos de 
sequestro e homicídio doloso agravado de Cecília Cubas, f ilha do ex -presidente paraguaio 
Raul Cubas. 

Segundo informações prestadas pela Corte Suprema de Justiça da República do Paraguai 
para subsidiar o pedido de extradição, em setembro de 2004, ambos participaram de um 
grupo que planejou e executou o sequestro de Cecilia Cubas. Ainda de a cordo com a Corte 
Suprema paraguaia, os sequestradores passaram a fazer ligações para família e amigos da 
vítima exigindo pagamento do resgate. Mas, mesmo tendo sido atendidas as exigências, ela 
foi assassinada. Em fevereiro de 2005, o corpo da vítima foi localizado num imóvel na 
cidade de Nemby, dentro de uma fossa.  

Em depoimento, os extraditandos alegaram que atuavam no Paraguai como dirigentes do 
Partido Pátria Livre, de oposição ao governo, que eram idealistas da reforma agrária e que 
sofrem perseguições por delitos que não praticaram. 

Colegiado 

Em seu voto, o ministro Luiz Fux (relator) observou que os pedidos relativos aos delitos de 
sequestro e homicídio doloso atendem aos requisitos formais e legais necessários para o 
deferimento das extradições, ent re os quais o da dupla tipicidade – quando os atos 
constituem crime no país autor do pedido e no Brasil – e da inexistência de prescrição. Em 
relação ao crime de associação criminosa, o ministro verif icou que a pretensão punitiva, 
segundo a lei paraguaia, está prescrita. Fux destacou que a decisão do colegiado é 
autorizativa, cabendo ao presidente da República determinar a extradição.  

 

PORTAL E SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO STF FICARÃO FORA DO AR NESTE FIM DE 
SEMANA (17 E 18) 

O funcionamento de todos os sistemas de informática do Supremo Tribunal Federal serão 
interrompidos a partir das 8h deste sábado (17) até às 18h de domingo (18), em razão de 
manutenção nos equipamentos de energia elétrica do Tribunal.  
 
Nesse período, f icarão fora do ar os portais do STF, da TV Justiça e da Rádio Justiça, bem 
como o sistema de Peticionamento Eletrônico e demais serviços e sistemas acessados por 
meio do portal do STF.   

Plantão judiciário  

O atendimento a casos urgentes será prestado por meio do regime de plantão. Os pedidos 
nessa situação podem ser protocolados por fax – (61) 33216194 e (61) 33216707 – das 9h 
às 13h, nos termos da Resolução 449/2010.   

Em caso de dúvidas, o usuário deve entrar em contato com o Helpdesk do STF, pelo 
telefone (61) 32173416.   

http://stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO449-2010.PDF
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A manutenção é preventiva, a fim de evitar eventuais falhas de fornecimento de energia.  

 

MINISTRO DETERMINA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO 
EXPURGOS DO PLANO COLLOR II  

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou a suspensão 
nacional dos processos sobre cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos 
de poupança decorrentes de expurgos inf lacionários relacionados ao Plano Collor II. A 
suspensão alcança o período de 24 meses que os poupadores têm para decidir se aderem 
ao acordo coletivo homologado em fevereiro deste ano nos autos do Recurso Extraordinário 
(RE) 632212. 

De acordo com o relator, embora o sobrestamento das ações judiciais so bre o tema tenha 
sido uma das cláusulas do acordo homologado por ele em fevereiro deste ano, órgãos 
judiciantes das instâncias de origem têm dado prosseguimento às liquidações e às 
execuções das decisões sobre a matéria, o que tem prejudicado a adesão ou a o menos o 
livre convencimento dos poupadores sobre o acordo.  

A determinação de suspensão nacional ocorreu depois de petição apresentada pelo Banco 
do Brasil (BB) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) nos autos do RE 632212, que serviu 
como paradigma no reconhecimento da repercussão geral da matéria envolvendo o Plano 
Collor II e no qual foi homologado o acordo.  

Na petição, o BB e a AGU relataram que milhares de execuções deflagradas para a 
cobrança dos expurgos inflacionários dos planos econômicos sub judice estão em 
andamento, sobretudo as execuções individuais das sentenças civis públicas proferidas nas 
ações ajuizadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra o Banco 
Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil e do próprio BB. 

No STF, o Banco do Brasil e a AGU argumentaram que o prosseguimento das liquidações e 
do cumprimento das sentenças têm desestimulado a adesão dos poupadores, refletindo o 
insignificante número de adesões pelos clientes do BB. Isso, segundo a argumentação, 
prejudica o objetivo do acordo, que é garantir o direito dos cidadãos, e facilitar o 
pagamento da dívida pelas instituições financeiras e manter a estabilidade do Sistema 
Financeiro Nacional.  

"Entendo necessária a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 
fase de conhecimento ou de execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 
meses a contar de 5/2/2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a 
adesão dos interessados”, afirmou o ministro Gilmar Mendes. Ele determinou ainda que os 
presidentes dos Tribunais de Justiça (TJs) de todos o país e dos cincos Tribunais Regionais 
Federal (TRFs) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sejam cientif icados de sua decisão.  

 

PLENÁRIO JULGA CONSTITUCIONAL NORMA DO CTB QUE TIPIFICA COMO CRIME A 
FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao Recurso Extraordinário 
(RE) 971959, com repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o artigo 305 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipif ica como crime a fuga do local de acidente. 
A maioria dos ministros, nesta quarta -feira (14), entendeu que a norma não viola a garantia 
de não autoincriminação, prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constitu ição Federal. 

No caso dos autos, o condutor fugiu do local em que colidiu com outro veículo e foi 
condenado, com base no dispositivo, a oito meses de detenção, pena substituída por 
restrit iva de direitos. No entanto, no julgamento de apelação, o Tribunal d e Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS) absolveu o réu. A corte gaúcha considerou inconstitucional o artigo 
do CTB com o fundamento de que a simples presença no local do acidente representaria 
violação da garantia de não autoincriminação, uma vez que ninguém é obrigado a produzir 
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provas contra si. Buscando a reforma do acórdão do TJ-RS, o Ministério Público do Rio 
Grande do Sul interpôs o recurso extraordinário ao Supremo.  

Voto 

O relator do RE, ministro Luiz Fux, votou pelo desprovimento do recurso. Segundo seu 
entendimento, o tipo penal previsto no dispositivo tem como bem jurídico tutelado a 
administração da Justiça, que, a seu ver, f ica prejudicada pela fuga do agente do local do 
evento, pois essa atitude impede sua identif icação e a apuração do ilícito na  esfera penal e 
civil. 

“Quando ocorre um acidente de trânsito e a autoridade policial colhe as informações com a 
presença dos protagonistas do evento, essa diligência por vez se transforma em meio de 
defesa do suposto acusado numa eventual ação penal. A pe rmanência no local é do 
interesse da administração da Justiça. O particular ou o Ministério Público poderá dispor de 
instrumentos necessários para a promoção da responsabilização civil ou penal de quem 
eventualmente provoca, dolosa ou culposamente, um acidente de trânsito”, afirmou o 
relator. 

O ministro Fux apontou que a jurisprudência do STF sempre prestigiou o princípio da não 
autoincriminação, porém evoluiu no sentido de que não há direitos absolutos e que, no 
sistema de ponderação de valores, é admitida uma certa mitigação. “Essa evolução 
consolidou-se no julgamento do RE 640139, quando se af irmou que o princípio 
constitucional da autoincriminação não alcança aquele que atribui falsa identidade perante 
autoridade policial com o intuito de ocultar maus an tecedentes”, sustentou.  

Para o relator, o direito à não autoincriminação não pode ser interpretado como direito do 
suspeito, acusado ou réu a não participar de determinadas medidas de cunho probatório. “A 
exigência de permanência no local do acidente e de identif icação perante a autoridade de 
trânsito não obriga o condutor a assumir expressamente sua responsabilidade civil ou penal 
e tampouco enseja que seja aplicada contra ele qualquer penalidade caso assim não o 
proceda”, ressaltou.  

Provimento 

Primeiro a seguir o relator, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou a situação “caótica” 
no trânsito brasileiro. Citando dados de 2017, ele assinalou que houve 47 mil mortes no 
país por causa de acidentes de trânsito, sendo que 400 mil pessoas ficaram com sequelas.  
O gasto resultante, de R$ 56 bilhões, daria para construir 28 mil escolas ou 1,8 mil 
hospitais. 

O ministro Edson Fachin afirmou que o legislador fez uma escolha ao tipif icar essa conduta 
e citou a Convenção de Viena sobre Trânsito Viário, internalizada no  Brasil em 1981, a qual 
prevê que o condutor ou qualquer outro usuário da via implicado em acidente de trânsito 
deverá, se houver mortos ou feridos, advertir a polícia e permanecer ou voltar ao local até a 
chegada da autoridade, a menos que tenha sido auto rizado para abandonar o local ou que 
deva prestar auxílio às vítimas ou ser ele próprio socorrido.  

Na avaliação do ministro Luís Roberto Barroso, o Estado não deve passar a mensagem de 
que quem se envolva em acidente pode fugir do local, deixando para trás  vítimas ou danos 
materiais. “Se estendermos o direito à não autoincriminação à possibilidade de fuga, sem 
atenção à vítima ou a danos, estaríamos estimulando um comportamento de falta de 
solidariedade e de irresponsabilidade”, observou.  

Destacando que não há direitos absolutos, a ministra Rosa Weber frisou que a exigência de 
permanência do condutor no local permite sua identif icação, facilita a responsabilização 
penal e civil e, em casos de acidentes com vítimas, é um importante fator de solidariedade 
a incrementar, ainda que indiretamente, a proteção à vida e à integridade física da vítima.  

Também para a ministra Cármen Lúcia, não há, no caso, afronta ao princípio da 
proporcionalidade ou excesso na atuação do legislador. “A conduta tipif icada no artigo não  
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me parece conter excesso, pois o direito é feito considerando a realidade para a qual se 
produz”, assinalou.  

As sanções impostas pela norma impugnada, para o ministro Ricardo Lewandowski, não se 
mostram irrazoáveis nem desproporcionais. “A presença do con dutor no local do acidente, 
por si só, não signif ica qualquer autoincriminação e pode até constituir um meio de 
autodefesa, na medida em que constitui uma oportunidade para esclarecer as 
circunstâncias do acidente que, eventualmente, podem militar a seu fa vor”, disse. No 
entanto, para o ministro, o eventual risco de agressões que o condutor pode sofrer por 
parte dos envolvidos ou uma lesão corporal sofrida que exija o abandono do local do 
acidente pode ser legitimado mediante a alegação de uma excludente de  ilicitude, tal como 
a legítima defesa ou o estado de necessidade.  

Divergência 

O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a divergir do relator no sentido do desprovimento 
do recurso. Segundo Mendes, o STF já assentou que o direito de permanecer calado, 
previsto na Constituição, deve ser interpretado de modo amplo, e não literal. A Corte já 
af irmou que viola tal direito a obrigação de fornecimento de padrões grafotécnicos, de 
participação em reconstituição de crime e de submissão ao exame de alcoolemia, disse.  
“Não calha aqui o argumento de que, permanecendo em silêncio, não estaria a produzir 
prova contra si. A comprovação da conduta criminosa pressupõe a configuração de autoria 
e de materialidade, e a permanência do imputado no local do crime inquestionavelme nte 
contribui para a comprovação da autoria, assentando o seu envolvimento com o fato em 
análise potencialmente criminoso”.  

Além disso, o STF, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 395, consignou que a condução coercit i va do imputado para prestar informações, 
ainda que possa permanecer em silêncio, viola o direito à não autoincriminação. Portanto, 
para Mendes, partindo de idêntica lógica, “o fato de o condutor do veículo poder 
permanecer posteriormente em silêncio não afasta a violação ao direito à não 
autoincriminação quando obrigado a permanecer no local do acidente”.  

Não há, no caso, para o ministro, ofensa ao princípio da proporcionalidade como proibição 
de excesso. A fuga do local do acidente, ressaltou, pode ser obj eto de tutela jurídica por 
outros âmbitos do Direito, suficientes para resguardar os interesses em questão. Além 
disso, ressaltou que há desproporcionalidade por excesso ao se considerar a disparidade 
de tratamento em relação a outros delitos mais graves, como estupro ou homicídio. Nesses 
casos, o legislador não criminalizou a conduta do acusado que venha a evadir -se do local. 

O ministro Marco Aurélio também acompanhou a divergência. Para ele, a norma, “no que 
lança ao banco dos réus alguém que simplesmente  deixa o local do acidente”, não é 
harmônica com o princípio constitucional da proporcionalidade. Também o decano da Corte, 
ministro Celso de Mello, divergiu do relator por entender que a cláusula contra a 
autoincriminação não se restringe ao direito de pe rmanecer silêncio, mas preserva o 
suspeito, investigado, denunciado ou o réu da obrigação de colaborar ativa ou 
passivamente com as autoridades, sob pena de infringência à cláusula do devido processo 
legal. Com os mesmos argumentos, o presidente do Supremo , ministro Dias Toffoli, também 
acompanhou a corrente divergente pelo não provimento do recurso.  

Tese 

Por maioria de votos, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de 
Mello, o Plenário aprovou a seguinte tese de repercussão geral, proposta pelo relator, 
ministro Luiz Fux: “A regra que prevê o crime do artigo 305 do CTB é constitucional posto 
não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses 
de exclusão de tipicidade e de antijuridicidade”.  

 


