NOTÍCIAS STF
04 a 10 de agosto de 2018
CRIMINALIZAR O ABORTO É INCOMPATÍVEL COM OS TRATADOS INTERNACIONAIS,
DIZ DEFENSORA PÚBLICA
Em nome do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a defensora pública federal Fabiana
Galera Severo afirmou que a proibição do aborto voluntário no Brasil, além de estar em
desacordo com diversos princípios constitucionais, segue na contramão da evolução
internacional de reconhecimentos dos direitos sexuais reprodutivos, em especial, do direito
fundamental ao aborto seguro, “sendo, portanto, incompatível com a proteção internacional
aos direitos humanos e com os compromissos que o Estado brasileiro assumiu perante a
comunidade internacional”.
Para a defensora, a interpretação restritiva do direito à liberdade da mulher de decidir sobre
a sua própria vida reprodutiva é incompatível com o direito humano à vida com dignidade e
à liberdade sexual e reprodutiva. “A liberdade da mulher de decidir sobre a interrupção de
uma gravidez não viola o direito à vida, ao contrário, consagra o seu direito à vida”, disse.
Do ponto de vista da violação do direito à igualdade de gênero, a defensora ressaltou que a
incriminação do aborto traz carga ainda mais pesada às mulheres. “A criminalização do
aborto é estritamente feminina, já que, apesar da gravidez decorrer de um ato praticado por
indivíduos de ambos os sexos, a consequência da penalização jurídica não atinge os
homens que praticam o ato sexual irresponsável”, ressaltou.
SENADOR MAGNO MALTA DEFENDE QUE DEBATE SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DO
ABORTO OCORRA NO LEGISLATIVO
O senador da República Magno Malta (PR -ES), representante da Frente Parlamentar em
Defesa da Vida e da Família, afirmou que a atuação do Supremo Tribunal Federal em casos
julgados recentemente fere a divisão de Poderes instituídos na República. Para Malta, não
é papel da Corte Suprema definir se a interrupção da gestação é crime ou não. “Nos últimos
tempos temos assistido estarrecidos o ativismo judicial no país. Virou regra. O Supremo
tem que cumprir apenas o seu papel de guardião da Constituição. Esse debate que aqui se
dá é de parlamento”, disse.
Em sua exposição na audiência pública realizada pelo STF sobre de scriminalização do
aborto, o parlamentar afirmou ainda que embriologistas, a Academia Brasileira de Medicina
e documentos internacionais, como a Carta de Madrid e a Convenção Americana de Direitos
Humanos, entendem como verdade científica irrefutável que a vida humana começa na
concepção. Esse entendimento, segundo Malta, desmonta o argumento e “os números
mentirosos” trazido pelo Ministério da Saúde quanto ao tema.
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Por fim, o senador observou que o Congresso Nacional não está omisso em relação ao
tema e citou projetos de emenda à Constituição que tramitam nas duas Casas legislativas.
“A posição do Senado é contrária à descriminalização por reconhecer o papel do Legislativo
de fazer as leis”.
MINISTRO AFASTA RESTRIÇÃO QUE IMPEDIA DF DE RECEBER VERBAS PARA
CONTINUIDADE DE OBRAS PÚBLICAS
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu parcialmente
liminar requerida pelo Distrito Federal, na Ação Cível Originária (ACO) 3134, para
determinar à União que emita o Certificado de Regulari dade Previdenciária (CRP) daquele
federado. A não renovação do certificado impedia o recebimento de verbas federais para a
continuidade de serviços e obras públicas, como a expansão do Metrô -DF, a construção de
centros de detenção provisória para acréscimo de 3.200 vagas ao sistema penitenciário
distrital, a pavimentação de vias de acesso a escolas rurais e a melhorias de saneamento
básico.
A determinação de retirar o Distrito Federal do cadastro negativo da Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazend a, entretanto, não terá efeitos previdenciários em razão
da controvérsia instaurada entre o Distrito Federal e a União envolvendo a revisão da
segregação de massas dos servidores do Regime Próprio de Previdência Social, autorizada
pela Lei Complementar Dis trital 932/2017.
A União vem se negando a renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária do Distrito
Federal por entender que a medida compromete o equilíbrio geral do sistema previdenciário
do ente federado, na medida em que ao tentar solucionar o d éficit atual, põe em risco o
pagamento de benefícios futuros. Por um lado, a revisão da segregação de massas dos
servidores é apontada pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Distrito Federal (IPREV/DF) como tecnicamente mai s apropriada para a gestão do seu
déficit previdenciário.
Ao reconsiderar decisão anterior na ACO 3134 e deferir parcialmente a liminar, o ministro
Barroso observa que, a despeito da controvérsia instaurada entre as partes, é inegável que
a negativa de renovação do CRP está impedindo a continuidade de relevantes serviços e
obras públicas no Distrito Federal. “Diante da controvérsia instaurada e do risco de
suspensão de importantes políticas públicas, é razoável limitar a produção de efeitos
sancionatórios da negativa de emissão do CRP apenas à matéria previdenciária", afirmou.
O ministro Barroso explicou que sua decisão não atinge a compensação previdenciária
determinada nos autos da ACO 2988, também de sua relatoria, mas apenas as
compensações previdenciárias ordinárias.
REJEITADO HC DE ACUSADA DE ENCOMENDAR MORTE DE EMPREGADO PARA
RECEBER SEGURO DE VIDA
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou inviável a
tramitação (negou seguimento) do Habeas Corpus (HC) 159402, na qual a defesa de V.G.T.
pedia a revogação de sua prisão preventiva para aguardar o julgamento em liberdade.
Denunciada por homicídio qualificado, a empresária de Rondonópolis (MT) é acusada de ter
contratado, por intermédio do marido, homens para matar um empregado do casal, titular de
uma apólice milionária de seguro de vida em que figurava como única beneficiária. O crime
ocorreu em 23 de fevereiro de 2016, na empresa de guincho de automóveis, onde a vítima
trabalhava e foi morta a tiros.
No habeas corpus ao Supremo, a defesa da empresária alegou não haver elementos que
confirmem sua participação na empreitada criminosa, argumentando que o fato de figurar
como única beneficiária na apólice de seguro feita dias ant es do crime não seria suficiente
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para incriminá-la. Segundo seu advogado, V.G. não teve conhecimento da contratação do
seguro e não sabia que figurava como beneficiária, pois toda a contratação da apólice foi
feita por seu marido, que também está preso. El a chegou a cumprir prisão domiciliar, com
tornozeleira eletrônica, mas foi presa novamente por descumprir as medidas cautelares
impostas pelo juiz da comarca, fato que a defesa nega.
Em sua decisão, o ministro Barroso observou que a alegação de que não foi comprovada a
autoria delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), circunstância que
impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de
instância. Mas ainda assim haveria outro impedimento, já que o entend imento do Supremo é
firme no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de
exame por meio de habeas corpus, que não comporta reexame de fatos e provas. O relator
acrescentou que a jurisprudência do STF permite a prisão preventiva caso as demais
medidas cautelares impostas se mostrem insuficientes.
“No caso de que se trata, tal como assentou o juízo de origem, já foi concedida a prisão
domiciliar em 24/11/2016, mediante o uso de tornozeleira eletrônica dentre outras medid as
cautelares. No entanto, revelam os autos que a acusada estava descumprindo as condições
do monitoramento eletrônico, impostas por ocasião da concessão da prisão domiciliar,
conforme consta do ofício encaminhado pela Central de Monitoramento Eletrônico. Quanto
ao mais, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que a acionante não
teria descumprido ‘as condições do monitoramento eletrônico’ demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus”, concluiu Barroso.
RELATORA ENCERRA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO
A ministra Rosa W eber, do Supremo Tribunal Federal, encerrou a audiência pública sobre a
descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de ge stação, que
se estendeu ao longo de dois dias, agradecendo a todos os envolvidos e anunciando o
começo da preparação para o julgamento do tema. “O próximo tempo é de reflexão, e esse
tempo de reflexão se faz necessário para o amadurecimento da causa, e pre cederá
necessariamente o momento do julgamento”, afirmou.
Ela registrou agradecimentos à presidente, ministra Cármen Lúcia, que participou da
abertura dos trabalhos nos dois dias de audiência, aos ministros Luís Roberto Barroso e
Ricardo Lewandowski, que a ssistiram a algumas palestras, e ao vice-procurador-geral da
República Luciano Maia, presente durante toda a audiência.
A ministra finalizou com mensagem aos expositores: “Agradeço em nome do STF e em meu
nome a todos os expositores e expositoras que, com diferentes visões de mundo, sob
diferentes óticas e refletindo a natureza plural da sociedade brasileira, permitiram que esta
audiência pública, para mim uma experiência altamente enriquecedora, cumprisse a sua
finalidade”, afirmou.
A audiência foi convocada como parte da preparação para o julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, ajuizada pelo Partido Socialismo e
Liberdade para questionar os artigos 124 e 126 do Código Penal. Nos dois dias de
audiência foram ouvidos 60 especialistas do Brasil e do exterior, entre eles pesquisadores
de diversas áreas, profissionais da área de saúde, juristas, advogados e representantes de
organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos e entidades de natureza
religiosa.
MINISTRA NEGA PEDIDO DE RR DE FECHAMENTO DA FRONTEIRA COM A VENEZUELA
A ministra Rosa W eber, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido formulado
pelo governo de Roraima para fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela e para
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limitar o ingresso de refugiados venezuelanos no Brasil. A decisão da ministra indefere
tutela provisória na Ação Cível Originária (ACO) 3121, ajuizada pelo estado contra a União.
A relatora explicou que a decisão sobre o fechamento de fronteira é matéria que se refere a
relações entre o Estado brasileiro e os países vizinhos, incluindo -se na competência
privativa do presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso VII, da Constituição
Federal. “O fechamento de fronteira internacional não apenas ostenta natureza tip icamente
executiva como traduz verdadeiro exercício da própria soberania do Estado brasileiro,
consubstanciando, como tal, ato reservado ao chefe de Estado”, assinalou. No entanto, ela
destacou que a discricionariedade assegurada ao chefe do Poder Executiv o deve considerar
os tratados internacionais adotados pelo Brasil e a legislação sobre a matéria.
Entre os tratados, a ministra cita o Protocolo de 1967, relativo à Convenção das Nações
Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, a Declaração de Cartagena, de 1984, a
Declaração do Brasil (Cartagena +30) e o Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça,
formalizado em 1982 entre os governos do Brasil e da Venezuela, em que se comprometem
a não adotar medidas que impliquem o fechamento total de suas respectivas fronteiras. “O
acolhimento humanitário imediato, prévio ao procedimento de análise e eventual
deferimento formal [de refúgio], de competência do Poder Executivo, é medida que deflui de
todas as normas internacionais a que aderiu o Brasil”, ressaltou.
Ainda segundo a ministra Rosa W eber, a Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que define os
princípios e diretrizes da política migratória brasileira, prevê, entre outros pontos, a
acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e c ultural
dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre
circulação de pessoas, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante.
"A utilização indiscriminada de medidas voltadas a restringir migraçõe s irregulares pode
acabar privando indivíduos não apenas do acesso ao território, mas do acesso ao próprio
procedimento de obtenção de refúgio no Estado de destino, o que poderia, a depender da
situação, configurar, além de descumprimento do dever de prote ção assumido
internacionalmente, ofensa à cláusula constitucional asseguradora do devido processo legal
(artigo 5º, LIV, da CF)", assinalou.
Assim, a ministra indeferiu o pedido de fechamento temporário da fronteira com a
Venezuela e de limitação do ingres so de refugiados venezuelanos no Brasil. Determinou,
por fim, que se comunique sua decisão ao juízo da 1ª Vara Federal de Roraima, onde
tramita ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério
Público Federal. Quanto ao pedido da União, apresentado na ACO 3121 para suspender o
Decreto 25.681/2018, do Estado de Roraima – que estabelece regras sobre vigilância na
fronteira com a Venezuela e acesso a serviços públicos por imigrantes –, a ministra
solicitou parecer prévio da Procuradoria-Geral da República.
CASSADA DECISÃO DO CNJ QUE DETERMINOU DEVOLUÇÃO DE VALORES POR
MAGISTRADOS DE SP QUE PARTICIPARAM DE MUTIRÃO
Por maioria de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) cassou os
efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que havia determinado a um
grupo de juízes paulistas a devolução dos valores que receberam a título de “auxílio -voto”
acima do teto remuneratório constitucional. Entre os anos de 2007 e 2009, esses juízes de
primeiro grau receberam a parcela por atuarem em mutirões realizados em câmaras
especiais formadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ -SP) com o objetivo de
agilizar o julgamento de demandas judiciais paralisadas.
Relator dos Mandados de Segurança impetrado s pela Associação Paulista de Magistrados –
Apamagis (MS 29002) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (MS 29077), o
ministro Dias Tofolli deferiu liminares em ambos os casos para suspender parte da decisão
do CNJ. Nesta terça-feira (7), no julgamento de mérito, o ministro apontou irregularidades
4

na tramitação do procedimento de controle administrativo no CNJ. Isso porque a demanda
foi proposta com o intuito de apontar irregularidades na reestruturação da carreira da
magistratura do Estado de São Paulo, mas acabou resultando na determinação de
devolução de valores recebidos acima do teto constitucional, com o recolhimento de
eventuais tributos incidentes sobre tal montante, sem que os magistrados envolvidos
tivessem a oportunidade de defesa prévia . Para o relator, essa discussão deveria ter sido
feita em outro processo.
Quanto ao trabalho desenvolvido por esses juízes de primeiro grau à época, o relator
afirmou que a criação de turmas ou câmaras especiais de julgamento foi fundamental para
que o TJ-SP cumprisse determinação constante da Emenda Constitucional 45/2004
(Reforma do Judiciário), relativa à distribuição do estoque de processos. “É patente que
esse auxílio extraordinário foi justificado diante de uma realidade dramática para a Justiça
paulista”, afirmou Toffoli. Além disso, segundo observou o ministro, houve a efetiva
prestação de serviço por parte dos magistrados convocados, sobre os quais pesou a ma -fé,
sem que tenham sido intimados previamente pelo CNJ.
“A ordem proferida pelo CNJ não s e limitou a determinar a suspensão de pagamentos
futuros ou algo de natureza similar. Incorreu, em verdade, em ilegítima imposição de ordem
de devolução de valores recebidos, parte deles vários anos antes da edição dessa ordem e
após regular prestação de s erviço, sem que nenhum dos atingidos tivesse sequer sido
intimado a manifestar-se sobre o tema. A afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como à letra do artigo 94 do próprio Regimento
Interno do Conselho Nacional de Justiça, está evidente”, afirmou o ministro -relator.
O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski. Único a divergir, o ministro Edson Fachin apontou que o tema em
debate diz respeito à limitação remu neratória estabelecida pela Constituição Federal, tendo
em vista que alguns magistrados chegaram a receber o dobro do que era pago a ministros
do STF, e o TJ-SP não teria apresentado os contracheques requeridos pelo CNJ. Para ele,
não há vícios aptos a justificar a cassação da decisão do CNJ. Fachin divergiu em menor
extensão no mandado de segurança impetrado pelo TJ -SP (MS 29077), no qual foi também
concedida a ordem nos termos da liminar deferida anteriormente.
1ª TURMA JULGA INVIÁVEL HC DE ADVOGADO ACUS ADO POR APROPRIAÇÃO
INDÉBITA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA
Nesta terça-feira (7), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não conheceu
(julgou inviável) o Habeas Corpus (HC) 143912, impetrado pelo advogado M.D.A., acusado
pela suposta prática dos crim es de apropriação indébita majorada em razão da profissão e
formação de quadrilha. A maioria dos ministros entendeu que a questão jurídica discutida
nos autos – impedimento ou suspeição – já foi expressamente analisada e recusada pelo
colegiado, em 31 de m aio de 2016, no julgamento do HC 126104, impetrado pela defesa do
acusado.
Segundo os autos, M.D.A. está sendo processado perante a 3ª Vara Criminal de Passo
Fundo (RS) por supostos crimes de apropriação indébita de valores sacados em nome de
seus clientes, decorrentes do êxito em diversas ações judiciais de complementação de
ações da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações (CRT), extinta empresa de
telefonia do Estado do Rio Grande do Sul. O escritório de advocacia dirigido pelo acusado
teria se apropriado de número expressivo de crédito dos clientes, em sua maioria pessoas
com poucos recursos financeiros e idosos.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério
Público do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Polícia Fed eral, desarticulou o grupo
criminoso supostamente dirigido pelo acusado no curso da denominada Operação
Carmelina. O caso teria lesado mais de 30 mil pessoas no Estado do Rio Grande do Sul, em
fatos ocorridos entre 2007 e 2012.
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Em 19 de fevereiro de 2014, a 3ª Vara Criminal de Passo Fundo (RS) recebeu a denúncia e
decretou a prisão preventiva contra o advogado. A defesa apresentou exceção de suspeição
dos magistrados da causa – titular e substituto – que atuaram na primeira instância. Para
isso, argumentou que seu cliente foi contratado pela juíza titular da 3ª Vara Criminal, em
2007, para o ajuizamento de uma ação contra a Brasil Telecom. Alegou que, no ano de
2006, M.D.A. foi contratado para atuar na defesa jurídica de empresa da sogra do juiz
substituto. Além disso, no ano de 2008, sustentou que a esposa do magistrado trabalhou
como advogada do escritório do acusado e defendeu os interesses dele em outros dois
processos.
A exceção apresentada pela defesa não foi recebida pela juíza titular sob o fundamento de
que a matéria estaria preclusa (quando não cabe manifestação), em especial porque
embasada por fato anterior (ter sido a juíza cliente do advogado) já conhecidos por M.D.A.
Na ocasião, a magistrada salientou que a defesa não se manifestou em momento
processual adequado e que não existiriam fundamentos idôneos para o impedimento ou
suspensão dos magistrados da causa. Recursos interpostos pela defesa na 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ -RS) e no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) foram negados por unanimidade.
Pedido da defesa
No HC 143912, a defesa reiterou as teses apresentadas nas instâncias de origem e em
Recurso Extraordinário não acolhido pelo Supremo, para alegar que, embora a matéria
discutida no HC tenha sido refer ida em outro HC, nada impediria o seu reconhecimento, por
isso frisou os argumentos de impedimento e suspensão. Nesse sentido, pediu a concessão
do HC para que fosse reconhecida a nulidade de todos os atos processuais, desde a fase
pré-processual até o momento.
Voto-vista
A análise do HC 143912 teve início na sessão do dia 26 de junho de 2018, e foi suspenso
por um pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso. Na ocasião, o relator da ação,
ministro Marco Aurélio, votou pela concessão da ordem para decl arar a nulidade dos atos
processuais e das provas produzidas nos processos -crimes e ações conexas, no entanto,
com a conclusão do julgamento durante a sessão de hoje (7), foi voto vencido.
A maioria dos ministros seguiu o voto divergente do ministro Luís R oberto Barroso pelo não
conhecimento da impetração, tendo em vista que o objeto da ação já foi discutido e
rejeitado pela Turma no julgamento do HC 126104. Segundo ele, à época, a Corte fez
referência à suspeição e impedimento, ao entender que, na primeira oportunidade que tiver
para falar no processo, a defesa deve contestar a impossibilidade de participação do
magistrado. “Essa referência constou da ementa”, observou o ministro.
De acordo com ele, “apesar de reconhecer que no julgamento do HC 126104 a Tur ma
examinou a fundamentação da prisão preventiva do acusado, concedendo a ordem para
colocá-lo em liberdade, a questão principal ali discutida coincide com o tema aqui versado”.
O ministro ressaltou que a leitura da petição inicial do HC 126104 evidencia q ue o tema
principal discutido naquele julgamento é o impedimento/suspeição dos magistrados de
primeiro grau (titular e substituto). “Como eu não participei, tive o cuidado de acessar os
termos da petição inicial e o respectivo pedido de mérito”, afirmou. A divergência pelo não
conhecimento do HC 143912 foi acompanhada pela ministra Rosa Weber e pelos ministros
Luiz Fux e Alexandre de Moraes.
SUSPENSO JULGAMENTO DE INQUÉRITO CONTRA ALOYSIO NUNES QUE INVESTIGA
CAIXA 2 EM 2010
Pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu a análise do Inquérito (INQ) 4660,
instaurado a partir de depoimentos de colaboradores ligados à Odebrecht para
investigar suposta doação não declarada à campanha ao Senado, em 2010, de Aloysio
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Nunes Ferreira, senador licenciado e atual ministro das Relações Exteriores. Na sessão
desta terça-feira (7), os ministros Gilmar Mendes (relator) e Dias Toffoli votaram no sentido
do arquivamento do Inquérito.
Após a decisão do STF na questão de ordem na Ação Penal (AP) 937, em que o Plenário
entendeu que a prerrogativa de foro por prerrogativa de função de parlamentares federais
só alcança atos tidos por delituosos praticados durante exercício do cargo e relacionados
às funções desempenhadas, a Procuradoria -Geral da República (PGR) pediu a declinação
da competência, com o envio dos autos do inquérito para uma das Varas Criminais da
Justiça Federal de São Paulo, tendo em vista que, na época dos fatos, Aloysio Nunes não
tinha foro. Já a defesa pediu o arquivamento do c aso, uma vez que, a partir das diligências
já realizadas, teria ficado caracterizada a completa improcedência da acusação.
O ministro Gilmar Mendes lembrou, em seu voto, que no julgamento da questão de ordem
na AP 937, o STF entendeu que a declinação de co mpetência deve ser aplicada
imediatamente sobre os processos em curso, mantendo todos os atos e decisões
praticadas. O Plenário decidiu, contudo, que se já houvesse sido encerrada a instrução
processual, a ação deveria ser julgada pelo Supremo. Mendes sali entou que a Primeira
Turma aplicou esse entendimento, de forma análoga, ao julgamento de um inquérito (INQ
4641). Para aquele colegiado, também o inquérito pronto para o juízo de admissibilidade da
denúncia deveria ser apreciado pela Corte, ainda que se tr atasse de crime cometido antes
da investidura no cargo com foro ou sem relação com a função.
Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes lembrou que, de acordo com a legislação aplicável
à matéria, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a
ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem
descumpridos os prazos para instrução do inquérito. Ele citou decisões de ministros do STF
nesse sentido. No caso concreto, frisou o relator, passado mais de um an o de investigação,
não há nenhuma perspectiva de obtenção de elementos suficientes da existência do fato
criminoso. Mesmo faltando a realização de perícias no sistema de contabilidade da
Odebrecht, o ministro ressaltou que essas informações não teriam o po der de produzir
novas provas.
Ao votar pelo arquivamento do inquérito, o ministro Gilmar Mendes explicou que “a
declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso representaria apenas
protelar o inevitável, violando o direito à razoável dura ção do processo”. O ministro Dias
Toffoli adiantou seu voto para acompanhar o relator.
STF RECEBE MAIS UMA EDIÇÃO DA JORNADA MARIA DA PENHA, PROMOVIDA PELO
CNJ
Começa nesta quinta-feira (9) a XII Jornada Maria da Penha, evento promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e sediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A
jornada tem por objetivo avaliar o cumprimento da Lei 11.340/2005 e a observância dos
instrumentos internacionais que tratam dos Direitos Humanos das Mulheres. O encontro
acontece nos dias 9 e 10 de agosto, das 9h às 18h, na Sala de Sessões da Segunda Turma.
A presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, falará na solenidade de abertura.
Essa edição da jornada terá como tema o feminicídio e a necessidade de capacitação e
integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
dos órgãos de segurança pública. Durante os dois dias de evento serão apresentados
painéis, oficinas e projetos com a finalidade de demonstrar a importância, o impacto e a
necessidade de capacitação de cada ator do sistema de justiça criminal para a
implementação das diretrizes nacionais para investigação, processo e julgamento de
feminicídios.
Ao final do encontro, os participantes elaborarão uma carta de intenções com propost as de
ação para subsidiar a implementação da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à
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Violência Doméstica contra as Mulheres e para assegurar a aplicação das diretrizes
nacionais sobre feminicídio.
Acesse mais informações e a programação completa da XII Jornada Maria da Penha,
disponível no site do CNJ.
MINISTRO DIAS TOFFOLI É ELEITO PARA PRESIDIR STF NO BIÊNIO 2018 -2020
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quarta -feira (8) o ministro Dias
Toffoli para presidir o Tribunal e o Consel ho Nacional de Justiça (CNJ) durante o biênio
2018-2020. A posse deve ocorrer no dia 13 de setembro, às 17 horas. Na eleição, que
aconteceu no início da sessão ordinária no período da tarde, os ministros também elegeram
o ministro Luiz Fux como próximo vic e-presidente da Corte.
Em nome do Tribunal, a atual presidente, ministra Cármen Lúcia, parabenizou os ministros
Dias Toffoli e Luiz Fux e desejou aos colegas um período profícuo e mais calmo, “para que
esta seja uma administração na qual se possa dar conti nuidade àquilo que é próprio do
Tribunal, que é julgar e julgar bem, de maneira eficiente”.
Ao também desejar sucesso aos eleitos, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo,
disse que Dias Toffoli – que será o 58º presidente do STF desde o Império e 47º desde a
Proclamação da República – chega ao cargo com uma larga experiência, advinda de suas
atuações como advogado-geral da União, como ministro do Supremo e também como
presidente do TSE.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, desejou êxito na missão e disse ter
certeza de que a nova gestão vai apresentar o melhor de si à nação. A procuradora também
parabenizou a ministra Cármen Lúcia por seu trabalho à frente do STF nos últimos dois
anos, “motivo de muito orgulho para todos os brasileiros e sob retudo para as mulheres,
principalmente as que integram o sistema de Justiça do Brasil”.
De acordo com o Regimento Interno do STF, a eleição deve ocorrer na segunda sessão
ordinária do mês anterior ao do final do mandato do atual presidente.
Ministro Dias Toffoli
Nomeado como ministro em outubro de 2009 por indicação do ex -presidente Lula, José
Antonio Dias Toffoli nasceu em Marília (SP) em 15 de novembro de 1967. Graduado em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Faculdade de Direi to do
Largo de São Francisco), é também professor colaborador do curso de Pós -Graduação da
instituição. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral de maio de 2014 a maio de 2016, e
já presidiu as duas Turmas do STF.
Exerceu os cargos de subchefe para As suntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da
República, entre janeiro de 2003 e julho de 2005, e de advogado -geral da União, entre
março de 2007 e outubro de 2009. Já publicou dezenas de artigos em jornais, livros e
revistas especializadas e represento u o Brasil em diversas missões internacionais como
presidente do TSE e ministro do STF.
Ministro Luiz Fux
Luiz Fux nasceu em 26 de abril de 1953 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). É doutor em
Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi ministro
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 2001 a 2011 e desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ -RJ) de 1997 a 2001. Indicado pela ex-presidente
Dilma Rousseff, Fux é ministro do STF desde março de 2011 e é o atual presidente do TSE,
cargo que deve ocupar até a próxima semana.
Integrante da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o ministro Luiz Fux é professor
titular de Processo Civil da UERJ e autor de diversas obras de Direito Processual Civil e
Constitucional.
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STF RECEBE SEMINÁRIO “ELAS POR ELAS” NO PRÓXIMO DIA 20
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai sediar, no próximo dia 20, o Seminário “Elas por
Elas”, evento promovido pe lo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que vai abordar a
temática da Mulher no Poder Estatal e na Sociedade. A participação no evento é aberta,
com inscrições na página do seminário.
O evento acontecerá das 9h às 12h, na Sala de Sessões da Segunda Turma – Anexo II-b,
4º andar. A abertura será feita pela presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia. O
primeiro painel, com o tema "A Mulher e o Poder Estatal", contará com a participação da
ministra do STF Rosa W eber; da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra
Laurita Vaz; da procuradora-geral da República, Raquel Dodge; da advogada -geral da
União, Grace Mendonça; e da procuradora -geral junto ao Tribunal de Contas da União
(TCU), Cristina Machado.
No segundo painel, será abordado o tema "A Mulher e o Poder na Sociedade". Ha verá a
presença da presidente da Rede Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano; da presidente da
Goldman Sachs, Maria Silvia Bastos Marques; da presidente da Rede Sarah de Hospitais,
Lucia Braga; da primeira-secretária da Academia Brasileira de Letras, Ana Mar ia Machado;
da cantora Alcione; e da sócia-fundadora da Betânia Tanure Associados, Betânia Tanure.
Confira a programação completa do evento.
MINISTRO FACHIN HOMOLOGA DESISTÊNCIA DE LULA DE PEDIDO DE LIBERDADE
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fede ral (STF), homologou a desistência do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Petição (PET) 7670, na qual pedia a concessão
de efeito suspensivo ao recurso extraordinário que questiona sua condenação por
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relato r atendeu ao pedido da defesa do expresidente e homologou a desistência da ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do
Código de Processo Civil (CPC).
Segundo os advogados de Lula, estaria ocorrendo uma confusão entre seu pedido de
liberdade e a discussão em torno de seus direitos políticos, o que justifica a desistência
sem prejuízo de que novo pedido no mesmo sentido seja apresentado futuramente. “A
defesa do Requerente fixou os limites do pedido de tutela de urgência na ‘execução
provisória da pena’, propugnando pela sua cessação — e, consequentemente, o
restabelecimento da liberdade plena do requerente”, explicaram. Os advogados
sustentaram, ainda, a necessidade de análise aprofundada de fatos novos que podem ter
repercussão em eventual julgamento de cautelar pelo STF
STF
RECONHECE
IMPRESCRITIBILIDADE
DE
DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE

AÇÃO

DE

RESSARCIMENTO

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso
de improbidade administrativa. A decisão foi tomada na tarde desta quarta -feira (8) no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida.
Com o julgamento, a decisão deverá ser aplicada em aproximadamente 1 mil processos
semelhantes em instâncias inferiores.
No caso concreto se questionou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ -SP) que
declarou a prescrição de ação civil pública movida contra funcionários da Prefeitura de
Palmares Paulista (SP) envolvidos em processo de licitação considerado irregular, e
extinguiu a ação. Ao prover parcialmente o recurso, o STF determinou o retorno dos autos
ao tribunal de origem para que, uma vez afastada a prescrição, examine o pedido de
ressarcimento do erário com base nas condições fixadas pelo Plenário.
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Julgamento
O julgamento teve início na última quinta -feira (2), quando cinco ministros acompanharam o
voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido do desprovimento do recurso do
Ministério Público estadual, entendendo aplicar -se ao caso o prazo de prescrição previsto
na legislação de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), de cinco anos. O ministro
Edson Fachin, acompanhado da ministra Rosa Weber, divergiu do relator por entender que
o ressarcimento do dano oriundo de ato de improbidade administrativa é imprescritível, em
decorrência da ressalva estabelecida no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal,
e da necessidade de proteção do patrimônio público.
Na sessão desta quarta-feira (8), o julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco
Aurélio, que acompanhou o relator. Para o ministro, a Constituição não contempla a
imprescritibilidade de pretensões de cunho patrimonial. “Nos casos em que o Constituinte
visou prever a imprescritibilidade, ele o fez. Não cabe ao intérprete excluir do campo da
aplicação da norma situação jurídica contemplada, como não cabe também incluir situação
não prevista”, disse.
Já para o ministro Celso de Mello, que votou em seguida, houve, por es colha do poder
constituinte originário, a compreensão da coisa pública como um compromisso fundamental
a ser protegido por todos. “O comando estabelece, como um verdadeiro ideal republicano,
que a ninguém, ainda que pelo longo transcurso de lapso temporal, é autorizado
ilicitamente causar prejuízo ao erário, locupletando -se da coisa pública ao se eximir do
dever de ressarci-lo”, ressaltou, ao acompanhar a divergência. A presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, votou no mesmo sentido.
Na sessão de hoje, o m inistro Luís Roberto Barroso, que já havia acompanhado o relator na
semana passada, reajustou seu voto e se manifestou pelo provimento parcial do recurso,
restringindo no entanto a imprescritibilidade às hipóteses de improbidade dolosa, ou seja,
quando o ato de improbidade decorrer em enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de
terceiros ou causar dano intencional à administração pública. O ministro Luiz Fux, que
também já havia seguido o relator, reajustou seu voto nesse sentido. Todos os ministros
que seguiram a divergência (aberta pelo ministro Edson Fachin) alinharam seus votos a
essa proposta, formando assim a corrente vencedora.
Integraram a corrente vencida os ministros Alexandre de Moraes (relator), Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski e Gilmar Men des, que mantiveram os votos já proferidos na semana
passada, e o ministro Marco Aurélio.
Tese
Foi aprovada a seguinte tese proposta pelo ministro Edson Fachin, para fins de repercussão
geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundad as na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
MINISTROS APROVAM ORÇAMENTO DO STF PARA 2019
Em sessão administrativa realizada nesta quarta -feira (8), os ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) aprovaram a proposta orç amentária do STF para 2019 e, por maioria de
votos, decidiram incluir uma rubrica que contempla o reajuste de 16,38% em seus
subsídios, conforme previsto no projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional desde
2015. O índice é referente à recomposição dos subsídios com base na inflação apurada
entre 2009 e 2014. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está
pendente de análise pelo Senado Federal.
A inclusão do reajuste foi proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado pelos
ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e
Alexandre de Moraes. Ao aprovarem o reajuste, os ministros fizeram questão de ressaltar
que caso o projeto de lei seja aprovado pelo Congresso, não haverá aumento de despe sas
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no Tribunal porque, para fazer frente ao valor adicional, cerca de R$ 2,8 milhões,
correspondente ao reajuste previsto no projeto, será realizado remanejamento de despesas
de custeio do Tribunal. Assim, o reajuste não impacta no valor total da proposta
orçamentária para 2019, que continuará a ser de R$ 741.428.915,00, conforme apresentado
pela ministra Cármen Lúcia.
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e os ministros Celso de Mello, Rosa Weber e
Edson Fachin foram contrários à aprovação da inclus ão do reajuste na proposta
orçamentária.
MINISTRO NEGA HABEAS CORPUS QUE PEDIA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR
DESACATO
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu o pedido de
Habeas Corpus (HC) 154143, no qual a Defensoria Públi ca do Estado do Rio de Janeiro
pedia o trancamento da ação penal a que um colombiano responde, na Justiça fluminense,
pela prática do crime de desacato. Para o decano do STF, a conduta imputada ao
denunciado, de desacatar funcionários públicos no exercício de suas funções, extrapola o
direito à liberdade de expressão, que não pode amparar comportamentos delituosos.
Em agosto de 2013, o colombiano teria desacatado guardas municipais que patrulhavam a
orla de Copacabana e o abordaram com uma mercadoria expost a no calçadão. Ele foi então
denunciado por desacatar funcionário público no exercício regular de suas funções (artigo
331 do Código Penal) e por resistência à execução de ato legal da autoridade (artigo 329).
O juízo de primeira instância absolveu o colom biano sumariamente quanto ao crime de
desacato, entendendo que o artigo 331 não foi recepcionado pela ordem constitucional
vigente. Porém, ao julgar recurso do Ministério Público estadual, o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJ-RJ) reformou a decisão e determinou o prosseguimento da ação penal.
A Defensoria Pública tentou reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem
sucesso. No Supremo, a Defensoria buscou o reconhecimento da atipicidade penal da
conduta sob alegação de incompatibilida de do crime de desacato com a liberdade de
expressão e de pensamento, prevista na Constituição Federal (artigo 5º, incisos IV e IX) e
no Pacto de São José da Costa Rica (artigo 13).
Decisão
O ministro Celso de Mello explicou que o direito à livre expressão não apresenta caráter
absoluto, sofrendo limitações de natureza ética e de caráter jurídico. “Os abusos no
exercício da liberdade de manifestação do pensamento, quando praticados, legitimarão,
sempre a posteriori, a reação estatal aos excessos cometidos, expondo aqueles que os
praticarem a sanções jurídicas, de caráter civil ou, até mesmo, de índole penal”, destacou.
A invocação desse direito, ressaltou o ministro, não pode legitimar abusos cuja prática
qualifique-se como crime.
O decano da Corte destacou que o artigo 331 do Código Penal incrimina condutas que
transgridam a dignidade, o prestígio e a respeitabilidade da função pública, além de
resguardar a honra do próprio agente público ofendido. Nesse sentido, citou recente
julgamento da Segunda Turma do STF (HC 141949), que tratou de controvérsia idêntica, na
qual o colegiado assentou que a criminalização do desacato se mostra compatível com o
Estado Democrático de Direito. Essa compreensão sobre o tema, ressaltou o ministro, tem
sido afirmada em diversos precedentes do STF. Ele lembrou ainda que o parecer da
Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentado nos autos foi no sentido da negativa
do habeas corpus.
MINISTRA SUSPENDE DECRETO DO GOVERNO DE RORAIMA SOBRE FLUXO DE
IMIGRANTES
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A ministra Rosa W eber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para suspender
o Decreto 25.681/2018, de Roraima, que traz medidas de segurança pública relativas ao
fluxo migratório de venezuelanos e regula a forma de acesso a serviços públicos dessa
população. A ministra acolheu pedido da União formulado na Ação Cível Originária (ACO)
3121.
Na ACO, o Estado de Roraima pede a adoção de providências à União para o problema da
imigração, com fechamento temporário da fronteira Brasil -Venezuela. Houve a tentativa de
conciliação entre as partes que ainda não chegou a êxito. Na segunda -feira (6), a relatora
negou o pedido de fechamento da fronteira formulado na ACO.
O pedido da União para a suspensão do decreto, apresentado no curso da ACO, sustentou
que a norma estadual inova de forma ilegal em controvérsia que está judicializada no
Supremo, devendo ser enquadrada como ato atentatório à dignidade da Justiça. A relatora
solicitou a manifestação da Procuradoria -Geral da República (PGR) sobre o pedido e esta
opinou pela suspensão do decreto.
Decisão
“Sem adentrar no mérito quanto à ilegalidade, inconstitucionalidade ou mesmo violação de
tratados internacionais, cuida-se, de forma evidente, da fixação de medidas alternativas
restritivas a estrangeiros, especialmente venezuelano s, voltadas à tentativa de diminuição
do fluxo migratório”, afirmou a ministra em sua decisão.
Em análise preliminar do caso, a ministra Rosa W eber verificou que a norma estadual afeta
princípios em exame na ACO, altera substancialmente o estado de fato e de direito, além de
propiciar a obtenção dos resultados almejados pelo autor “de forma oblíqua”. A negativa do
fechamento da fronteira foi fundado em princípios voltados às garantias individuais dos
imigrantes, e da leitura do decreto estadual, segundo a m inistra, extraem-se indícios de que
seu teor pode inviabilizar tais garantias.
“A permanência dos efeitos de ato que, eventualmente, possa ser reconhecido nestes autos
como atentatório à dignidade da justiça não deve ser tolerada, sob pena de inocuidade do
zelo a direitos e valores cuja proteção merece resguardo nos termos já consignados na
decisão anterior”.
A ministra determinou a suspensão do decreto estadual e a nova convocação das partes
para tentativa de conciliação, “não apenas pelo dever legal de es timulá-la”, mas também,
segundo ela, para evitar que controvérsia exclusivamente existente no campo da divisão de
competências administrativas “desborde para a ampliação do sofrimento de seres
humanos”.
MINISTRA CÁRMEN LÚCIA DESTACA AÇÕES CONTRA O FEMINIC ÍDIO DURANTE
ABERTURA DA XII JORNADA MARIA DA PENHA
“É preciso cada vez mais que nós tenhamos uma atuação tanto na atenção às mulheres
quanto nas medidas que elas podem adotar, para que a violência contra a mulher não fique
em silêncio, um silêncio que faz com que a violência cada vez mais possa prosseguir”. A
afirmação é da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, durante a abertura da XII Jornada Lei Maria da Pena,
promovida pelo CNJ e realizada durante toda esta quinta -feira (9) e sexta-feira (10), na
Sala de Sessões da Segunda Turma do STF. Este ano a jornada tem como tema principal o
assassinato de mulheres por questões de gênero – crime de feminicídio – tipificado mais
recentemente no Brasil e cujo aumento nos índices tem tomado as manchetes na imprensa
e preocupado a presidente do STF e do CNJ.
Nesse sentido a ministra defendeu maior integração entre todas as instituições envolvidas
na aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 1 1.340/2005) e na prevenção e na repressão à
violência contra a mulher, como o poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério
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Público, a Polícia Militar e as Delegacias Especializadas para que possam atuar de forma
harmoniosa. “A Jornada Lei Maria da Penha é integrada por representantes de todas as
instituições que compõem o sistema responsável pelo cumprimento da Lei Maria da Penha e
das normas constitucionais referentes à dignidade da pessoa humana, à igualdade e
particularmente a todas promoções, pr ogramas e ações referentes à Lei 11.340/2005”,
disse.
A ministra Cármen Lúcia afirmou que essa legislação deu nova perspectiva jurídica de se
enfrentar a violência contra mulher, destacando avanços significativos para o
aperfeiçoamento e cumprimento da Lei Maria da Penha, como a atuação do CNJ na criação
de coordenadorias nos Tribunais de Justiça para dar suporte aos juízes na mediação de
conflitos e adoção de medidas protetivas. Para Cármen Lúcia é preciso mudar essa cultura
de uma sociedade machista, pr econceituosa e violenta que fragiliza também crianças e as
famílias das vítimas. A ministra fez uma ressalva quanto a aplicação da lei que, nesses 12
anos, ainda é pouco aplicada na atenção às crianças que presenciam cenas de violência
doméstica e destacou que este será um tema abordado mais profundamente durante a
Campanha da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo CNJ, para que se tenha um
empenho cada vez maior de julgar os casos de feminicídio para dar uma resposta às
crianças, às famílias dessas vítim as e à sociedade, ressaltando que trata -se de uma
agressão tão grave, que não fica apenas na pessoa da vítima.
“A paz ou a violência não para nos umbrais das portas de casa, ela atravessa a rua e ganha
a praça. Ou temos uma sociedade que pode conviver de f orma mais pacifica ou vamos ter
uma sociedade cada vez mais violenta e não se sabe onde isso vai acabar, mas certamente
não vai acabar bem”, disse a ministra Cármen Lúcia. “O que queremos, juntamente com os
homens, é fazer com que as crianças possam viver em harmonia em casa e fora de casa”,
concluiu a ministra.
A XII Jornada Lei Maria da Penha termina nesta sexta -feira (9), após dois dias de palestras,
debates, oficinas e projetos voltados à capacitação de cada setor da justiça criminal, para
investigação, processo e julgamento de feminicídios. Ao final do encontro, os participantes
elaborarão uma carta de intenções com propostas de ação para subsidiar a implementação
da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres.
Acesse mais informações e a programação completa da XII Jornada Maria da Penha,
disponível no site do CNJ.
“A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA É O PRINCÍPIO MAIS IMPORTANTE
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988”, AFIRMA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
A presidente do Supremo Tr ibunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse nesta
quinta-feira (9) que o princípio fundamental mais importante da Carta Magna de 1988 foi a
garantia da dignidade da pessoa humana. A afirmação foi feita no Seminário “Os Direitos
Humanos nos 30 anos da Constituição Federal e nos 70 anos das Declarações Americana e
Universal dos Direitos Humanos”, realizado em parceria entre o Centro Universitário de
Brasília (Uniceub) e o Ministério dos Direitos Humanos. “É a primeira Constituição do
mundo em que isso está expresso”, explicou a ministra.
Segundo ela, a Constituição Federal tem defeitos, porém promoveu a mudança necessária
para que o Brasil fosse uma verdadeira República. “Há espaços republicanos a serem
conquistados, mas andamos muito desde 1988. A Cons tituição só se cumpre pela ação dos
cidadãos. Não podemos ficar de braços cruzados porque há muito a se fazer para dar
efetividade aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Basta ver o
preconceito que ainda existe contra as mulheres”, de stacou.
A presidente do Supremo observou que a Carta Magna de 1988 não enunciou todas as
formas de liberdade, contudo o sistema constitucional brasileiro estabeleceu as
possibilidades de libertação, que é a dinâmica da liberdade. “A Constituição criou sist emas,
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como o de educação, que é libertadora. Não há democracia sem os direitos fundamentais
devidamente cumpridos”, destacou.
De acordo com a ministra Cármen Lúcia, os cidadãos desde 1988 têm acesso aos seus
direitos, o que não ocorria durante a ditadura m ilitar. “Conhecer seus direitos faz com que
as pessoas se deem o respeito e imponham respeito. Isso muda muitas coisas e as pessoas
deixam de ser vulneráveis perante as outras. E nunca deixaremos de lutar por novos
direitos”, ponderou.
LIMINAR IMPEDE JUSTIÇA DO TRABALHO DE BLOQUEAR CONTAS DO METRÔ -DF
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 524 e determinou ao Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região e às Varas do Trabalho com jurisdição no Distrito
Federal que suspendam imediatamente bloqueios originários de débitos trabalhistas da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô -DF) em contas da empresa, com
pronta liberação dos valores bloqueados.
Na ação, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, questiona decisões da
Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de patrimônio do Metrô -DF em contas no
Banco de Brasília (BRB) e no Banco do Brasil (BB) para o pagamento de verbas devidas a
seus empregados. Aponta que a prática viola prec eitos constitucionais ao deixar de aplicar
o regime constitucional de precatórios, prejudicando a prestação dos serviços de
mobilidade urbana. Segundo o governador, o Metrô -DF presta serviço público em regime de
monopólio e, portanto, sujeita-se à sistemática de execução contra a Fazenda Pública.
Em sua decisão, o ministro Fachin observa que o Metrô -DF foi criado pela Lei distrital
513/1993 como empresa pública sob a forma de sociedade por ações, assegurada a
participação mínima do Distrito Federal em 51% d o capital social e vinculada à Secretaria
de Transportes. De acordo com o relator, a jurisprudência do STF é no sentido de que a
empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de
lucratividade ou caráter concorrencial s e equipara ao conceito de Fazenda Pública e demais
entidades de direito público, atraindo a incidência do artigo 100 da Constituição Federal,
que trata do regime de precatórios. “Extrai -se da lei distrital instituidora do ente estatal ser
o entendimento citado aplicável ao Metrô-DF, salvo melhores razões a serem informadas e
aduzidas aos autos”, afirmou Fachin.
O relator aponta ainda a ocorrência de iminente perigo de
tais bloqueios, na medida em que se trata de verbas de
transferência a credores de obrigação trabalhista alimentar.
Fachin, há elevado risco de comprometimento do patrimônio

difícil reparação decorrente de
rec uperação incerta após sua
Além disso, segundo o ministro
e das receitas do Metrô -DF.

A liminar, que será posteriormente submetida a refer endo do Plenário do STF, também
impede novos bloqueios decorrentes de débitos trabalhistas e veda a inscrição da empresa
pública em cadastro de devedores trabalhistas.
PLENÁRIO SUSPENDE JULGAMENTO SOBRE SACRIFÍCIO DE ANIMAIS EM RITUAIS
RELIGIOSOS
Foi suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes o julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), do Recurso Extraordinário (RE) 494601, no qual se
discute a validade de lei do Rio Grande do Sul que trata do sacrifício de animais em ritos
das religiões de matriz africana. Na sessão desta quinta -feira (9), o relator, ministro Marco
Aurélio, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição à lei estadual. Em
seguida, adiantando seu voto, o ministro Edson Fachin reconheceu a total validad e do texto
da norma.
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O recurso foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão do
Tribunal de Justiça estadual (TJ -RS) que negou pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei 12.131/2004. A norma introduziu dispositivo no Código
Estadual de Proteção aos Animais (Lei 11.915/2003) – que veda diversos tratamentos
considerados cruéis aos animais – para afastar a proibição no caso de sacrifício ritual em
cultos e liturgias das religiões de matriz africana. No STF, entre outros a rgumentos, o MPRS sustenta que a lei estadual trata de matéria de competência privativa da União, além de
restringir a exceção às religiões de matriz africana.
Relator
Para o ministro Marco Aurélio, não há inconstitucionalidade formal da norma, que está n o
campo de atuação legislativa do estado, uma vez que não dispõe sobre matéria penal.
Tampouco, segundo o ministro, a lei gaúcha apresenta ofensa à competência da União para
editar normas gerais de proteção ao meio ambiente, já que não há lei federal sobre o
sacrifício de animais com finalidade religiosa. “A omissão no exercício da atribuição de
editar normas gerais sobre meio ambiente dá ao Estado liberdade para assentar regras
versando a matéria, observado o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Feder al”,
afirmou.
Quanto às alegadas inconstitucionalidades materiais, o relator entendeu não haver espaço
para a supressão de rituais religiosos. “A laicidade do estado não permite o menosprezo ou
a supressão de rituais religiosos, especialmente no tocante a religiões minoritárias ou
revestidas de profundo sentido histórico e social, como ocorre com as de matriz africana”,
afirmou. Contudo, observou o ministro, não caberia à lei conferir tratamento privilegiado a
essas religiões sem justificativa. “A proteção do exercício da liberdade religiosa deve ser
linear, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia”.
Outro ponto levantado pelo ministro foi a necessidade de “harmonizar a proteção da fauna
com o fato de o homem ser carnívoro”, uma vez que existem situações em que o abate
surge constitucionalmente admissível, como no estado de necessidade para autodefesa ou
alimentação. “O sacrifício de animais é aceitável se, afastados os maus -tratos no abate, a
carne for direcionada ao consumo humano”, assentou.
O relator votou então pelo parcial provimento ao recurso extraordinário, conferindo à lei do
Estado do Rio Grande do Sul interpretação conforme a Constituição Federal, para fixar a
constitucionalidade do sacrifício de animais em ritos religiosos de qualquer natureza,
vedada a prática de maus-tratos no ritual e condicionado o abate ao consumo da carne.
Improcedência
O ministro Edson Fachin votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo o
texto original da lei. Para ele, a menção específica às religiões de ma triz africana na lei
gaúcha não traz inconstitucionalidade, uma vez que a utilização de animais é de fato
intrínseca a esses cultos, e a eles deve ser destinada uma proteção legal ainda mais forte,
uma vez que são objeto de estigmatização e preconceito est rutural da sociedade.
“Se é certo que a interpretação constitucional aqui fixada estende -se às demais religiões
que também adotem práticas sacrificiais, não ofende a igualdade, ao contrário, vai a seu
encontro, a designação de especial proteção a religiões de culturas que, historicamente,
foram estigmatizadas”, afirmou.
O ministro também cita a Instrução Normativa nº 3/2000, do Ministério da Agricultura,
relativo ao abate humanitário, na qual também se faculta o sacrifício para fins religiosos, o
que, segundo o ministro, revela não ser plausível sustentar que a prática de rituais com
animais implique prática cruel. A norma federal autoriza o sacrifício de acordo com
preceitos religiosos desde que destinado ao consumo por comunidade religiosa ou ao
comércio internacional, atendidos os métodos de contenção dos animais.
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