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NOTÍCIAS STF 
18 a 24 de agosto de 2018  

 

 

LIMINAR SUSPENDE DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM EXECUÇÃO DE 
DÉBITOS DA EMATER-PA 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para que a 
Justiça do Trabalho suspenda medidas de execução aplicáveis a pessoas jurídicas de 
direito privado na execução de débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado do Pará (Emater -Pará). Na decisão tomada na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 530, o relator baseou -se em 
jurisprudência da Corte que, em casos semelhantes, reconheceu a probabilidade do direito 
alegado. 

De acordo a ADPF, as decisões questionadas, tanto da primeira instância quanto do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, afastaram a submissão da empresa ao 
regime de precatórios. O governador do Pará, Simão Jatene, autor da ADPF, sustenta que a 
justiça tem determinado o bloqueio de bens e valores apesar de a empresa ser estatal 
estritamente prestadora de serviço público. Alega portanto violação à regra do artigo 173, 
parágrafo 1º, inciso II, da Constituição da República, uma vez que o Judiciário tem 
abstraído o fato de que a empresa pública não é exploradora de atividade econômica, não 
compete no mercado, não distribui lucros, exerce atividade típica de Estado e é dependente 
direta do orçamento estatal.  

Em sua decisão, o ministro Edson Fachin destacou o julgamento da ADPF 387, 
envolvendo a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí (Emgerpi), no qual o 
Plenário do Supremo assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não 
concorrencial, sob pena de afrontar os preceitos fundamentais representados pela 
legalidade orçamentária, separação dos poderes e regime constitucional de execução da 
Fazenda. Citou também nesse sentido liminar concedida pela minis tra Rosa Weber na ADPF 
437, relacionada a empresa pública do Ceará.  

O relator avaliou a iminência de perigo de dif ícil reparação, pois no caso se trata de “verba 
de incerta recuperabilidade, após sua transferência a credores de obrigação trabalhista 
alimentar”. Além disso, constatou elevado risco de comprometimento do patrimônio e das 
receitas da empresa, dependente economicamente do Estado do Pará.  

A liminar deferida determina ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT -8) e às 
varas trabalhistas com jurisdição no Pará que suspendam imediatamente medidas de 
execução típicas de direito privado, impossibilitando, com relação  à Emater-Pará, 
constrições patrimoniais e sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas, bem como a 
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suspensão imediata dos bloqueios bancários originários dos seus débitos trabalhistas em 
suas contas vinculadas a convênios ou de recursos próprios.  

O ministro Edson Fachin negou pedido de proibição expressa de novos bloqueios a partir de 
execuções atuais e futuras de débitos trabalhistas, por configurar interferência indevida na 
competência constitucional do Poder Judiciário. No entanto, acolheu pedido sucessivo 
segundo o qual “não deve ser franqueada a disponibilização aos credores dos valores 
eventualmente e posteriormente bloqueados, até a definição desta controvérsia”.  

A decisão monocrática será submetida a referendo do Plenário.  

 

STF DECIDIRÁ SE ENTES FEDERATIVOS DEVEM PAGAR HONORÁRIOS ÀS 
DEFENSORIAS PÚBLICAS QUE OS INTEGRAM 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai definir se é possível o pagamento de honorários 
advocatícios à Defensoria Pública nos litígios com o ente público ao qual está vinculada. O 
Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, 
discutida no Recurso Extraordinário (RE) 1140005. 

O caso dos autos teve origem em ação ajuizada por uma mulher, representada pela 
Defensoria Pública da União (DPU),  a fim de assegurar a realização ou o custeio de 
tratamento médico pelo Poder Público, em razão da gravidade do seu quadro clínico. O 
juízo de primeira instância garantiu o direito, responsabilizando por seu cumprimento da 
decisão, solidariamente, o Município de São João de Merit i, o Estado do Rio de Janeiro e a 
União. No julgamento de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF -2) 
afastou a condenação da União em honorários advocatícios. No RE interposto ao Supremo, 
a DPU alega que o afastamento da condenação da União ao pagamento de honorários é 
indevido, uma vez que o artigo 134,  caput e parágrafos 2° e 3°, da Constituição Federal 
confere autonomia administrativa e f inanceira à Defensoria Pública.  

Relator 

O relator do recurso, ministro Luís Roberto Barroso, explicou que a questão já foi discutida 
no RE 592730, no qual o Supremo, embora tenha reconhecido o caráter constituc ional da 
matéria, negou a repercussão geral por considerar ausente o requisito da relevância 
jurídica, econômica, social e polít ica (tema 134). No entanto, lembrou que a matéria foi 
analisada recentemente na Ação Rescisória (AR) 1937, quando o Plenário ent endeu ser 
possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da DPU.  

Além disso, o ministro destacou que as Emendas Constitucionais (ECs) 74/2013 e 80/2014, 
que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram 
alteração relevante do quadro normativo, o que justif ica nova análise da matéria. “Deve -se 
viabilizar a rediscussão dessa questão, de modo a não engessar a jurisprudência à vista de 
novas necessidades ou de uma mudança de perspectiva com o passar do tempo”, r essaltou. 

O relator reforçou ainda ser notório o fato de que a maior parte das Defensorias Públicas 
enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que compromete sua atuação 
constitucional e que poderia ser atenuada com o recebimento de honorá rios. “Essas 
circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista 
econômico, polít ico, social e jurídico”, afirmou.  

Segundo Barroso, no julgamento de mérito do RE, o Supremo deverá responder  à seguinte 
questão constitucional: saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios 
pela Defensoria Pública, quando representa lit igante vencedor em demanda ajuizada contra 
o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.  

A manifestação do relator no sentido de reconhecer a repercussão geral da matéria foi 
seguida por maioria, vencido o ministro Edson Fachin.  
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MINISTRA CÁRMEN LÚCIA PREGA RESPEITO À DIGNIDADE DAS MULHERES 

“Nós mulheres somos a maioria da população. É estranho que não sejamos respeitadas 
naquilo que é o mais central, o respeito à dignidade da pessoa humana”, af irmou nesta 
segunda-feira (20) a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, na abertura do sem inário “Elas por Elas”, sobre a 
mulher no poder estatal e na sociedade.    

O evento é promovido pelo CNJ e conta com autoridades femininas, da iniciativa privada e 
pública nos debates. A ministra Cármen Lúcia destacou que, no momento, vários órgãos 
federais têm mulheres na direção além do STF, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Procuradoria -Geral da República (PGR), a Advocacia-
Geral da União (AGU) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU ).  
 
“A sociedade brasileira tem muitas mulheres de destaque. A arte brasileira sempre teve 
presença marcante das mulheres, assim como o mundo empresarial e as ciências. Se na 
Bíblia uma mulher foi capaz de virar o mundo de cabeça para baixo, seguramente j untas 
seremos capazes de fazer esse mundo voltar de cabeça para cima, pois de cabeça para 
baixo está até hoje”, af irmou.  

A presidente do STF lembrou os recentes casos de violência contra a mulher. “Por essa 
conjuntura, resolvemos nos reunir para falar sobre a situação do Brasil quando vemos 
notícias bárbaras de feminicídio, muitas cenas de assassinato de mulheres por sua 
condição de mulher. Precisamos ter os homens e as mulheres juntos para lutarmos pela 
igualdade de condições, tentando construir um mundo m uito melhor, porque esse que aí 
está não é uma herança boa para os que estão chegando agora”, apontou.   
 
De acordo com a ministra Cármen Lúcia, o trabalho do sistema de Justiça, junto com toda a 
sociedade, nos casos de violência contra a mulher é fazer com que as mulheres saibam que 
a vergonha não é dela. “Este é um caso que nada tem a ver com afeto, amor, ciúme. Isso é 
exercício de poder, de mando, é uma perversidade que precisa ser contrariada. O silêncio 
começa a ser vencido”, ponderou, destacando que, desde outubro de 2017, o CNJ tem um 
cadastro de agressores para as mulheres terem acesso ao andamento dos processos.   
 
A presidente do STF defendeu a união de homens e mulheres para a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, como está previsto na Constituição de 1988. “Para isso, é 
necessário preservar e reforçar a democracia, porque só ela garante não apenas a 
liberdade, mas a libertação de mulheres, que continuam não tendo direito de pensar, de 
falar e de ter acesso a uma boa educação”, sublinhou.  

Laurita Vaz 

A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou conquistas das mulheres desde o 
direito ao voto feminino, conquistado em 1932, até os dias atuais, quando as mulheres 
comandam grandes instituições e empresas e chefiam grande parte dos lares. Enfatizou, 
entretanto, que a sociedade não deve se iludir com esses números, pois, em sua avaliação, 
“a efetiva igualdade de gênero demanda esforços muito mais contundentes”.  
 
A ministra observou que apesar da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e da Lei do 
Feminicídio (Lei 13.104/2015), os dados referentes à violência contra a mulher ainda são 
alarmantes – 4.473 homicídios dolosos contra mulheres em 2017 e milhares de denúncias 
feitas ao Disque 180 somente no primeiro semestre deste ano.  
 
Raquel Dodge 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que aos poucos as mulheres têm se 
tornado autoras de suas próprias histórias e que vêm conquistando direito à educação, 
trabalho, à igualdade social e fraternidade, em oposição ao arbítrio, à opress ão e à 
intolerância. “Queremos inspirar outras mulheres a alcançar seus objetivos com ética, 
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respeito e fraternidade”, destacando que as mulheres comuns, as mães, as avós também 
são grandes fontes de inspiração.   

Cristina Machado 

Cristina Machado, procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, salientou que a 
busca da plenitude da igualdade de gêneros não é uma mera luta de gênero, mas a defesa 
dos direitos humanos para a construção de uma sociedade mais justa e digna. “Cada uma 
de nós, no exercício dos seus ofícios e competências, faz sua parte para tornar efetivas as 
proteções constitucionais que foram conquistadas a duras penas”, declarou.   
 
Grace Mendonça 

A advogada-geral da União, Grace Mendonça, saudou o fato de mulheres estarem à frente 
de vários órgãos do sistema de Justiça. “Vivemos um momento totalmente peculiar no 
sistema de Justiça no Brasil, mas não é regra, tanto que é notícia esse fato. As dificuldades 
enfrentadas por todas nós para ocuparmos essas funções foram inúmeras. Não foi fácil, 
porque a mulher precisa se dedicar de forma redobrada”, sustentou.  
 
Rosa Weber  

A ministra Rosa Weber, que desde a semana passada preside o TSE, apresentou dados 
referentes ao eleitorado brasileiro e às candidaturas para as eleições deste ano e fez um 
histórico sobre a participação das mulheres na polít ica, destacando que, nesse campo, a 
participação das mulheres tem sido modesta.   
Segundo ela, embora representem 52% do eleitorado, é muito pequeno o número de 
mulheres que solicitaram o registro de candidatura, pouco mais que o mínimo de 30% 
exigido por lei. “Há uma verdadeira sub -representação feminina na polít ica brasileira, sem 
falar nas candidaturas laranjas, fantasmas ou fictícias, de mulheres que não tiveram um 
voto sequer, nem o delas mesmas”, disse.  

Painel 
 
O seminário “Elas por Elas” também teve um segundo painel com o tema “A mulher e o 
poder na sociedade”, que contou com as presenças de Luiza Helena Trajano, presidente da 
Rede Magazine Luiza; Maria Silvia Bastos Marques, presidente da Goldman Sachs;  Lucia 
Braga, presidente da Rede Sarah de Hospitais; Ana Maria Machado, primeira -secretária da 
Academia Brasileira de Letras; a cantora Alcione; e Betânia Tanure, sócia -fundadora da 
Betânia Tanure Associado. 

 

RELATOR QUER CONSTRUIR SOLUÇÃO CONJUNTA PARA EVITAR NOVAS 
PARALISAÇÕES GERAIS NO FUTURO 

Após a reunião com entidades e representantes de empresários para tratar da paralisação 
geral dos caminhoneiros em maio e junho deste ano, tema da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 519, o min istro Alexandre de Moraes revelou que seu 
objetivo principal é discutir as causas, os efeitos e os reflexos do movimento com o objetivo 
de construir uma solução para que fatos como esse não se repitam no futuro. “É possível 
junto a essas entidades construir um acordo para a frente, para que a população brasileira 
não sinta o impacto que sofreu e sentiu, se eventualmente ocorrer uma nova paralisação”.  

É preciso limitar o abuso do direito que foi praticado pelo movimento, salientou o ministro. 
Ele disse que não é possível, em nenhum país do mundo, admitir que haja obstáculo total 
ao transporte livre de mercadorias e medicamentos, que haja paralisação de todas as vias 
públicas. “As cartas internacionais são claras: o exercício de direitos não pode ser 
atentatório aos demais direitos, às exigências de saúde, moralidade, ordem pública, 
segurança nacional, segurança pública, prevenção de crime e bem -estar da sociedade. 
Todos esses aspectos foram desrespeitados pelas manifestações que tivemos”.  
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O direito de greve e o direito de reunião são direitos constitucionalmente assegurados, 
lembrou o ministro. Mas o que se discute na ADPF, segundo ele, é o abuso desse direito, 
que leva toda a sociedade a sofrer violência, como ocorreu, a sofrer falta de medicamentos, 
de combustível. “O direito de manifestação, de greve e de expressão é para todos. Mas 
podemos a partir dessa discussão dar um passo de civilidade mútua e discutir a questão da 
impossibilidade de bloqueios totais, de bloqueios de acostamento, de impedir a livre 
circulação dos demais. Essas foram as causas que levaram à ADPF”.  

Multas 

Em maio, durante a paralisação, o ministro acolheu pleito da Presidência da República na 
APDF 519 e autorizou o Estado a tomar medidas para desobstrução das rodovias. Diante do 
descumprimento da decisão, informado ao STF pela Advocacia -Geral da União, o ministro 
decidiu aplicar multas às empresas responsáveis. A imposição das sanções acarretou o 
recebimento de inúmeros pedidos de audiência por diversas empresas autuadas, o que 
levou o ministro a convocar a audiência desta segunda-feira (20). 

O ministro informou que as empresas foram notif icadas das multas e, caso não realizassem 
o pagamento, haveria constrição de bens, como determina o Código de Processo Civil. O 
ministro suspendeu, contudo, a possiblidade de qualquer constrição durante esse período 
de negociações, que se se estende, pelo menos, até a realização de uma reunião da AGU 
com os empresários, que deve acontecer até o final deste mês. O ministro revelou, contudo, 
que as multas não serão perdoadas por acordo, e que as demandas serão analisadas caso 
a caso. “Quem obstruiu e foi multado, tem sua responsabilidade”, concluiu o ministro 
Alexandre de Moraes. 

Transportadoras 

Representantes das associações de empresas de transporte e logística nacionais 
sustentaram, na audiência, que à época dos fatos se posicionaram firmemente contra os 
bloqueios das rodovias e a paralisação. O grupo defendeu que as empresas às quais 
representa foram vítimas das paralisações, uma vez que tiveram seus veículos parados, 
bloqueados e impedidos de rodar, sofrendo, inclusive, prejuízos de grande monta com a 
perda de produtos perecíveis e o não cumprimento de prazos de entrega.  

Os representantes das transportadoras alegaram ainda que a aplicação de multa por 
conduta involuntária das empresas vai contra o direito e a boa -fé. Pediram, por f im, a 
suspensão dos efeitos da decisão do relator até o julgamento do mérito da ADPF 519.  

AGU  

A audiência contou com a participação da advogada-geral da União, Grace Mendonça, e do 
ministro dos Transportes, Valter Casemiro. Grace Mendonça relembrou o transtorno e o 
descontrole vividos no país em razão do movimento. Para ela, diante de um quadro em que 
preceitos e direitos fundamentais foram violados, a população brasileira sentiu diretamente 
o efeito dessa mobilização no direito à saúde e no direito de ir e vir, e foi neste contexto 
que a ADPF foi ajuizada pela AGU. “Era preciso restabelecer a normalidade do estado das 
coisas, e foi o que ocorreu a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes”, afirmou.  

Para a AGU, não é possível a concessão de anistia porque se trata de uma multa de índole 
processual, decorrente da inobservância de uma decisão da Suprema Corte do país, na 
medida em que as estradas permaneceram obstruídas a despeito da concessão da liminar 
pelo ministro Alexandre de Moraes.  

“Uma ordem judicial deve ser cumprida”, afirmou. “O Estado Democrático de Direito tem 
regras que precisam ser respeitadas”. Para a advogada -geral, o Poder Legislativo não pode 
conceder anistia da multa porque estaria subtraindo do Poder Judiciário a força de seu 
comando e a autoridade de sua decisão. Ela afirmou ainda que a AGU quer colaborar para 
que o melhor caminho seja construído através do diálogo e do e ntendimento. 
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MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES PROFERE PALESTRA A MILITARES DA ESCOLA 
DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

A importância do Supremo Tribunal Federal como um órgão de moderação e equilíbrio de 
forças entre os Poderes republicanos foi enfatizada pelo ministro Alexandre de Moraes em 
palestra proferida para militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na 
manhã desta terça-feira (20), na Sala de Sessões da Primeira Turma do STF.  

O ministro explicou aos oficiais que, desde a Constituição Federal de 1988, o STF passou a 
exercer a função de moderador na resolução de litígios entre os Poderes, entre os estados -
membros e entre esses estados e a União. Ele destacou que a inovação constitucional 
trazida há 30 anos foi a forma que o legislador constituinte encontrou para corrigir antigos 
erros, quando havia um desequilíbrio de forças entre os Poderes.  

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição atual ampliou o papel institucional 
do STF e das Forças Armadas, de forma que, mesmo diante  de um momento de crise 
polít ica, econômica e até de valores, não houve uma crise institucional no País. “O 
Supremo não pode se afastar de seu papel moderador", afirmou o ministro Alexandre de 
Moraes. 

Aos estudantes, o ministro explicou os modelos de legis lação adotados nos Estados Unidos, 
na Alemanha e na França que inspiraram o sistema constitucional brasileiro e explicou que 
num sistema democrático deve prevalecer o direito da maioria no estabelecimento das 
normas, desde que isso não oprima o direito da minoria. Acrescentou que nesse sentido é 
que está a posição contramajoritária do STF, na garantia da efetividade dos direitos 
fundamentais também da minoria, mas não só delas.  

A palestra faz parte do curso de formação dos militares para questões de polít ic a, 
segurança, defesa nacional e relações internacionais da Escola de Comando e Estado 
Maior do Exército, sediada no Rio de Janeiro.  

 

CASSADA DECISÃO QUE NEGOU DIREITO DE ALTERAR NOME E GÊNERO SEM 
PERÍCIA 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisão do 
juízo da 2ª Vara de Família de Maringá (PR) que negou pedido de uma pessoa para alterar 
o nome e o sexo no registro civil. Na decisão, tomada na Reclamação (RCL) 31102, o 
relator apontou que o ato do juízo de primeiro grau violou o entendimento do STF na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275.  

Em março de 2018, o Plenário julgou procedente a ADI para dar interpretação conforme a 
Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao artigo 58 da Lei 6.015/1973, de modo  
a reconhecer aos transgêneros, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de 
transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito 
à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil.  

O juízo da 2ª Vara de Família de Maringá negou o pedido, alegando que, apesar da 
determinação do STF que a alteração do nome social e gênero poderá ser feita sem a 
necessidade de pareceres e laudos de psicólogos ou médicos, tal procedimento seria 
somente pela via administrativa, e, no caso, a parte optou pela via judicial, estando sujeita 
ao entendimento do juízo.  

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão é contrária ao decidido pelo STF, pois 
não houve limitação quanto à aplicação do entendimento firmado à esfe ra extrajudicial. “Em 
verdade, reconheceu-se que é vedado exigir ou condicionar a livre expressão da 
personalidade a um procedimento médico ou laudo psicológico que exijam do indivíduo a 
assunção de um papel de vítima de determinada condição, sendo a autod eclaração 
suficiente para justif icar a alteração do registro civil, inclusive – e não exclusivamente – na 
via cartorária”, apontou.  
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Assim, de acordo com o relator, f ica a critério do interessado a escolha da via judicial ou 
extrajudicial, sem condicionantes para a mudança no registro. 

 

2ª TURMA SUSPENDE EXECUÇÃO DAS PENAS DE JOSÉ DIRCEU E GENU ATÉ 
JULGAMENTO DE RECURSOS PELO STJ 

Na sessão desta terça-feira (21), após julgar improcedentes as Reclamações (RCL) 30008 e 
30245, a Segunda Turma do Supremo Tribuna l Federal (STF) concedeu habeas corpus de 
ofício para suspender o início da execução das penas impostas ao ex -assessor do Partido 
Progressista (PP) João Cláudio Genu e ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu de Oliveira 
por condenações confirmadas em segunda instância no âmbito da Operação Lava-Jato. A 
decisão vale até que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analise os recursos das defesas 
dos condenados. 

O juízo da 13ª Vara Federal de Curit iba condenou Genu por corrupção passiva e associaçã o 
criminosa, e José Dirceu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa. As duas sentenças foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4). 

A defesa do ex-assessor do PP recorreu ao STJ para questionar a dosimetr ia da pena, 
argumentando que foi utilizada como cláusula majorante a sua condenação na Ação Penal 
(AP) 470 (mensalão). Seus advogados salientam que, naquele julgamento realizado pelo 
STF, seu cliente teve a punibilidade extinta pelo reconhecimento da presc rição. Já a defesa 
de Dirceu recorreu para tentar conseguir a redução à metade da prescrição da pretensão 
punitiva sob a alegação de que ele já tinha 70 anos na data da condenação.  

Nas reclamações, as defesas alegaram descumprimento de decisão anterior da Segunda 
Turma que, ao julgar habeas corpus, revogou a prisão preventiva imposta conta eles na 
Operação Lava-Jato. Em junho, o relator, ministro Dias Toffoli, votou pela improcedência 
das RCLs, mas pela concessão da ordem de ofício para, excepcionalmente, s uspender a 
execução provisória das penas até que o STJ julgue os recursos interpostos. Naquela 
ocasião, como houve pedido de vista do ministro Edson Fachin, e diante da possibilidade de 
os condenados começarem a cumprir pena que pode vir a ser alterada, a maioria os 
ministros concedeu cautelar para suspender a execução até o julgamento final das 
reclamações. 

Na sessão desta terça (21), ao apresentar voto-vista, o ministro Edson Fachin acompanhou 
o relator quanto à improcedência das reclamações, mas divergiu  sobre a concessão do 
habeas corpus. Fachin lembrou da decisão do Supremo no julgamento do agravo regimental 
na RCL 25509, de sua relatoria. Na ocasião, sustentou perante o Plenário sua posição 
segundo a qual mostra-se inviável o recebimento da reclamação como alternativa ao 
habeas corpus, ainda que a pretexto de se analisar a concessão da ordem de ofício, se a 
suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. O 
inconformismo da defesa, explicou Fachin, deve ser soluc ionado nas vias próprias, sem que 
se reconheça o direito de submeter a matéria diretamente ao Supremo. Ele foi 
acompanhado pelo ministro Celso de Mello.  

Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator, formando 
maioria pela concessão do HC de ofício. Os dois também julgaram improcedentes as 
reclamações, mas concluíram que, diante das teses da defesa no tocante à dosimetria da 
pena e à redução da prescrição da pretensão punitiva, seria prudente aguardar a 
manifestação do STJ nos dois casos. 

Por unanimidade, as reclamações foram julgadas improcedentes e, por maioria, foram 
concedidos habeas corpus de ofício em favor de João Cláudio Genu e José Dirceu.  
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MANTIDA PRISÃO DE ACUSADO POR DISPAROS QUE DERRUBARAM HELICÓPTERO 
DA PM NO RIO DE JANEIRO 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu o Habeas 
Corpus (HC) 159227, impetrado por um réu ligado ao Comando Vermelho contra acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve sua prisão preventiva. Cumprindo  prisão 
preventiva desde o recebimento da denúncia, em setembro de 2010, Luiz Carlos Santino da 
Rocha, conhecido como Playboy, pede para responder ao processo em liberdade, alegando 
excesso de prazo para conclusão do processo, pois os atrasos não seriam im putáveis à sua 
defesa. Ele foi denunciado, entre outros motivos, por, supostamente, ser um dos 
responsáveis pelos disparos que causaram a queda de um helicóptero da Polícia Militar no 
Rio de Janeiro, provocando a morte dos seis tripulantes.  

De acordo com os autos, o réu estaria atuando com outros integrantes do Comando 
Vermelho, de forma permanente e estável, para a prática de tráf ico ilícito de drogas e para 
expandir os pontos de vendas de drogas do grupo, praticando  crimes de homicídio para a 
expansão do domínio territorial. Ele foi denunciado por associação para o tráfico majorada 
(artigo 35 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06); tentativa de homicídio qualif icado 
(artigo 121, parágrafo 2º, V, c/c artigo 14, II, do Código Penal), seis vezes; e homicí dio 
qualif icado (artigo 121, parágrafo 2º, V, do Código Penal), três vezes.  

Ao indeferir o pedido, o relator salientou que, quanto à alegação de excesso de prazo para 
a formação da culpa, a jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do 
processo deve ser aferida quanto às particularidades do caso concreto, levando -se em 
consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem 
inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade 
dos delitos imputados e a atuação das partes. No caso do autos, explica, as instâncias 
antecedentes, ressaltaram, além da acentuada gravidade dos delitos imputados ao réu, que 
a justif icativa para o alongamento da tramitação do processo não pode ser atribuíd a 
exclusivamente ao Judiciário, notadamente pelo fato de que foi, em boa medida, a atuação 
da própria defesa que implicou a dilação para o término da persecução criminal. “Sendo 
esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez qu e inexiste 
mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador”, afirmou.  

Observou, ainda, que as razões apresentadas pelas instâncias precedentes demonstram 
que a segregação cautelar tem fundamentação jurídica idônea amparada pela 
jurisprudência do STF. Segundo ele, destaca-se no caso a necessidade da custódia para 
resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, apontado como 
“integrante da organização criminosa Comando Vermelho destinada ao tráfico de drogas e 
foi um dos responsáveis por abater a tiros um helicóptero policial, causando a morte de 
seus tripulantes, em confronto armado, durante a invasão do Morro dos Macacos”.  

Com essa fundamentação, o ministro indeferiu o HC 159227 determinando, entretanto, “que 
Juízo de origem imprima celeridade no julgamento da ação penal”.  

 

MINISTRO SUSPENDE DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE VALORES DA DERSA 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para 
suspender decisão que determinava a penhora de valores da Dersa – Desenvolvimento 
Viário S/A, empresa gestora da infraestrutura de transportes no Estado de São Paulo. Na 
Reclamação (RCL) 31124, a estatal paulista alega que decisão determinando a penhora 
desrespeita decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 387, 
na qual o Supremo reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de 
economia mista prestadoras de serviços públicos.  

Segundo a RCL, a Dersa foi condenada ao pagamento de valores de correção monetária  e 
juros referentes a atrasos decorrentes de contrato com a Construtora Lix da Cunha S/A. Em 
seguida, o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou a penhora de 
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valores referentes à alienação de imóvel de propriedade da empresa, e esta deci são foi 
mantida pelo Tribunal de Justiça paulista (TJ-SP). Segundo a Dersa, essas decisões 
colocam em risco a continuidade dos serviços públicos por ela prestados. Informa ainda que 
iniciou o procedimento de transformação de sociedade de economia mista em empresa 
pública prestadora de serviços públicos, o que, segundo alega, reforça a aplicação do 
regime de precatórios. 

Decisão 

Em análise preliminar do caso, o ministro Gilmar Mendes constatou que o juízo reclamado, 
ao determinar a penhora de crédito da empresa, sem submeter o débito ao regime de 
precatório, afrontou a decisão do STF tomada na ADPF 387. No julgamento, explicou o 
ministro, a Corte entendeu ser aplicável o regime de precatório às sociedades de economia 
mista prestadoras de serviço público própr io do Estado e de natureza não concorrencial. 
Por outro lado, afirmou o relator, não estão sujeitas a esse regime as entidades jurídicas 
que atuam em mercado sujeito às concorrência e que permitem a acumulação ou a 
distribuições de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das 
empresas controladas pelo setor privado.  

“O regime de precatórios é um importante mecanismo de racionalização dos pagamentos 
das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da 
prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos 
fundamentais”, afirmou Mendes.  

 

RELATORES VOTAM PELA LICITUDE DE CONTRATAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM NO 
JULGAMENTO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira (22) o julgamento conjunto de dois 
processos que discutem a licitude da terceirização, com o exame das questões preliminares 
e os votos dos relatores. Tanto o ministro Luís Roberto Barroso, relator da A rguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, quanto o ministro Luiz Fux, relator 
do Recurso Extraordinário (RE) 958252, entendem que a prática é lícita em todas as etapas 
do processo produtivo, inclusive nas atividades-fim. O julgamento prosseguirá na sessão 
desta quinta-feira (23), com os votos dos demais ministros.  

Na ADPF 324, a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) questiona a 
constitucionalidade da interpretação adotada “em reiteradas decisões da Justiça do 
Trabalho” relativas ao  tema. A entidade argumenta que as decisões que restringem a 
terceirização com base na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) afetam a 
liberdade de contratação e violam os preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, 
da livre iniciativa e da valorização do trabalho.  

O RE 958252, com repercussão geral reconhecida, foi interposto pela Celulose Nipo 
Brasileira S/A (Cenibra) contra decisão do TST que manteve a ilicitude da terceirização dos 
serviços de reflorestamento e afins, com entendimento de que se trata de atividade-fim. O 
principal objeto de questionamento é a Súmula 331 do TST, que considera ilegal a 
contratação de trabalhadores por empresa interposta e prevê o reconhecimento do vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.  

Questões preliminares  

Por maioria, o Plenário rejeitou todas as questões preliminares suscitadas na ADPF 324. A 
primeira a ser discutida dizia respeito ao cabimento da ação, em razão de seu objeto ser 
um conjunto de decisões que se concentrariam num enunciado de súmula de tribunal 
superior. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.  

Em outra, alegava-se perda de objeto diante de duas leis posteriores que tornaram lícita a 
terceirização: a Lei 13.429/2017 (Lei da Terceirização) e a Lei 13.467/2017 (Reforma 
Trabalhista). O relator afastou a preliminar por entender que o padrão das decisões 
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atacadas pela Abag permanece. “A Lei 13.467 foi publicada em 13 de julho de 2017 e, 
passado mais de um ano, a Súmula 331 do TST não foi revogada ou alterada para se 
ajustar à norma”, afirmou Barroso.  

Sobre esse ponto, o ministro Edson Fachin divergiu, ressaltando que as duas leis são 
objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) e de ações dec laratórias 
de constitucionalidade (ADCs). Para ele, o julgamento deveria ser sobrestado para que o 
exame da matéria fosse feito em conjunto com as ações de controle concentrado. 
Prevaleceu, no entanto, o voto do relator, vencidos ainda a ministra Rosa Webe r e o 
ministro Ricardo Lewandowski.  

Por fim, foi questionada a legitimidade da Abag para a proposição de ADPF, por se tratar de 
entidade que reúne diversos segmentos de um mesmo mercado ou atividade econômica. 
Também ficaram vencidos os ministros Fachin, Rosa Weber e Lewandowski e a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia.  

ADPF 324 

Ao votar pela procedência da ação, o ministro Roberto Barroso assinalou que a discussão 
em torno da terceirização “não é um debate entre progressistas e reacionários”. Trata -se, a 
seu ver, de encontrar um caminho para assegurar o emprego, garantir os direitos dos 
trabalhadores e proporcionar o desenvolvimento econômico. “Num momento em que há 13 
milhões de desempregados e 37 milhões de trabalhadores na informalidade, é preciso 
considerar as opções disponíveis sem preconceitos ideológicos ou apego a dogmas”, 
afirmou. 

Barroso destacou que as relações de trabalho passam por transformações extensas e 
profundas em todos os países de economia aberta, e que a estrutura de produção vem 
sendo flexibilizada em todo o mundo. Mais que uma forma de reduzir custos, ele acredita 
que o modelo mais f lexível é uma estratégia essencial para a competit ividade das empresas 
e afasta o argumento da precarização da relação de emprego, que existe “com ou s em 
terceirização”. O problema, a seu ver, pode ser contornado mediante as exigências já 
previstas em lei relativas às obrigações e à responsabilidade subsidiária dos tomadores de 
serviços. 

Para o relator, as restrições à terceirização, da forma como vêm se ndo feitas pelo conjunto 
de decisões da Justiça do Trabalho, violam os princípios da livre iniciativa, da livre 
concorrência e da segurança jurídica, “além de não ter respaldo legal”. “Respeitados os 
direitos mínimos nela previstos, a Constituição não impõe um modelo específico de 
produção e não impede modelos flexíveis”, concluiu. Seu voto foi acompanhado pelo 
ministro Luiz Fux, relator do RE 958252.  

O ministro Barroso propôs a seguinte tese a ser adotada no julgamento da ADPF:  

1) É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando 
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  

2) Na terceirização, compete à contratante verif icar a idoneidade e a capacidade econômica 
da terceirizada e responder subsid iariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, 
bem como por obrigações previdenciárias.  

RE 958252 

O relator, ministro Luiz Fux, votou pelo provimento do recurso da Cenibra para reformar a 
decisão da Justiça do Trabalho que proibiu a terceirização.  Para ele, a Súmula 331 do TST 
é uma intervenção imotivada na liberdade jurídica de contratar sem restrição.  

Segundo o ministro, a Constituição lista num mesmo dispositivo (o inciso IV do artigo 1º) a 
valorização social do trabalho e a livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático 
de Direito. Os dois princípios fundamentais estão, a seu ver, intrinsecamente conectados, o 
que impede a maximização de apenas um deles. “É essencial para o progresso dos 
trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos”, af irmou, 
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ressaltando que as intervenções do poder regulatório na dinâmica da economia devem se 
limitar ao mínimo possível.  

Luiz Fux refutou os argumentos contrários à terceirização e afirmou que as leis trabalhistas 
continuam a ser de observância obrigatória por todas as empresas da cadeia produtiva. 
“Não haverá a mínima violação a nenhum dos direitos consagrados constitucionalmente”, 
ressaltou. O ministro apontou ainda diversos fatores que considera benéficos para as 
relações de trabalho, como o aprimoramento das tarefas pelo aprendizado especializado, a 
redução da complexidade organizacional, o estímulo à competição entre fornecedores 
externos e a maior facilidade de adaptação às necessidades de modif icações estruturais.  

Como tese de repercussão geral, o ministro propôs o seguinte texto:  

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas jurídicas 
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando -se 
inconstitucionais os incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do TST.  

O ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o voto do relator.  

 

MINISTRO IMPÕE MEDIDAS CONTRA SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
DE ADOLESCENTES NO ES 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a adoção de 
diversas medidas em favor de adolescentes que se encontram na Unidade de Internação 
Regional Norte (Uninorte), localizada em Linhares (ES). Na decisão tomada no Habeas 
Corpus (HC) 143988, o ministro delimita em 119% a taxa de ocupação na Uninorte e 
determina a transferência dos adolescentes excedentes para outras unidades que não 
estejam com capacidade de ocupação superior à taxa fixada.   

Ainda de acordo com o ministro, caso a transferência não seja possível, o magistrado de 
primeira instância deverá atender ao parâmetro fixado no artigo 49, inciso II, da Lei 
12.594/2012, até que seja atingido o percentual máximo de ocupação fixado. O dispositivo 
assegura ao adolescente o dire ito de ser incluído em programa de meio aberto quando 
inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de 
ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência  a pessoa. Na hipótese de 
impossibilidade de adoção dessas providências, Fachin autorizou que se convertam em 
domiciliares as medidas socioeducativas de internações.  

A decisão liminar do ministro acolhe pedido apresentado pela Defensoria Pública do Estado 
do Espírito Santo (DPE-ES) em favor dos adolescentes sujeitos ao cumprimento das 
medidas socioeducativas de internação na Uninorte. Em novembro de 2017, o relator havia 
rejeitado o trâmite do HC, porém reconsiderou sua decisão em razão de julgamentos mais 
recentes sobre a matéria e dos argumentos apresentados em recurso (agravo regimental) 
interposto pela DPE-ES. 

A Defensoria noticia a existência de uma série de condições que violam a dignidade da 
pessoa humana, dentre elas a superlotação, que motiva rebeliões e motins, e a não 
separação dos internos por idade ou tipo de ato infracional cometido. Denuncia ainda 
reiteradas agressões, maus-tratos e tortura dos internos por parte de agentes 
socioeducativos, revelando quadro de violação dos direitos humanos. Narra que a notícia de 
adolescente internado na Uninorte gravemente ferido no pescoço resultou em nota pública 
do Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação de Tortura no Espirito Santo. Ainda 
segundo a DPE-ES, outras vias foram utilizadas para o enfrentamento da matéria, porém 
todas sem sucesso, revelando-se assim o habeas corpus coletivo como última alternativa.  

Decisão 

Ao reconsiderar decisão anterior, o ministro Edson Fachin citou julgamentos semelhantes e 
recentes, a exemplo do HC 143641, realizado no dia 20 de fevereiro deste ano, quando a 
Segunda Turma do STF admitiu habeas corpus coletivo para discutir direitos individuais 
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homogêneos e concedeu o HC em favor de gestantes e mães de filhos com até doze anos 
presas preventivamente. 

No caso dos autos, o relator entendeu que os direitos fundamentais dos ad olescentes 
permanecem violados pela ocupação acima da capacidade projetada e dos limites da 
razoabilidade e ressaltou que eles não podem permanecer na situação degradante em  que 
se encontram. Segundo o relator, dados constantes nos autos demonstram que, de  2015 a 
2017, a superlotação é recorrente na unidade, atingindo, em fevereiro de 2016, a ocupação 
de 251 adolescentes, para um total de 90 vagas. “Há informações de que adolescentes 
internos dormem em colchões no chão, inclusive próximo do vaso sanitário, por não haver 
camas em número suficiente”, observou.  

De acordo com o ministro, a manutenção dessa situação revela afronta ao artigo 227 da 
Constituição Federal, que prevê a proteção prioritária dos direitos e garantias das crianças 
e adolescentes. Ele destacou que o princípio da dignidade da pessoa humana está presente 
em todo o ordenamento jurídico e é concretizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
segundo o qual o adolescente privado de liberdade tem direito de ser tratado com respeito e 
dignidade. “As medidas socioeducativas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em 
estabelecimentos que ofereçam dignas condições, em respeito à sua peculiar situação de 
pessoa em desenvolvimento”, afirmou.  

O ministro Fachin lembrou que a solução sugerida pela Defensoria Pública no sentido de 
aplicar percentual para a fixação de limite de internos “é a que melhor se ajusta para 
minimizar e estabilizar o quadro preocupante”. Ele explicou que o percentual de 119% é 
extraído da taxa média de ocupação dos internos de 16 estados, aferido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) em 2013. “Por ora, por ausência de outros 
parâmetros, compreendo razoável o índice informado na exordial [petição inicial]”, 
ressaltou. 

Na decisão, o relator também deferiu pedido de ingresso no caso das entidades Conectas 
Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Instituto Alana na condição 
de amigos da Corte (amici curiae). “O debate apresenta pertinência com as relevantes 
atribuições das organizações civis, as quais têm potencial para enriquecer a discussão 
quanto à experiência de seus representados com restrição de liberdade”, ressaltou.  

O ministro ainda requisitou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informações sobre a 
taxa média de ocupação nas unidades de execução de medida socioeducativa de internação 
dos estados. Por fim, determinou ainda que o juiz da execução para a medida 
socioeducativa informe, no prazo de até 30 dias, pormenorizadamente, sobre o 
cumprimento da decisão ora proferida.  

 

PRESIDENTE DO STF ABRE EVENTO SOBRE OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO NO 
CNMP 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, participou hoje 
(23), em Brasília (DF), da abertura de um talk show sobre os 30 anos da Constituição, 
promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O evento faz parte do 
projeto “Diálogo cidadão: reflexões do passado, olhar para o futuro”, pensado para resgatar, 
por meio de conversas e depoimentos, os debates, discussões e bastidores da 
Constituinte.  
 

Cármen Lúcia lembrou que quando a Constituição de 1988 foi promulgada, o Brasil vivia um 
rito de passagem de uma fase sombria para um novo tempo, em que a democracia tomava 
forma. “Com todos os problemas que temos hoje no Brasil, vivemos numa democracia”, 
afirmou. Para ela, ainda que o momento atual não seja o sonhado pelos brasileiros, é 
preciso lembrar o que não tínhamos há 40 anos para valorizar o que conquistamos nesse 
período. 
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A ministra exaltou a coragem de juízes e integrantes do Ministério Público nos  dias atuais. 
“Não é fácil nem um pouco ser juiz, promotor ou procurador neste Brasil de hoje e é bom 
que os brasileiros saibam disso para continuar acreditando que o Direito vale a pena, por 
ser o único instrumento para se chegar à Justiça que cada um precisa e pretende 
conquistar”, enfatizou a ministra, ressaltando que os 80 milhões de processos em 
tramitação sinalizam que o Poder Judiciário não está desacreditado pelo povo.     
 

Cármen Lúcia afirmou que as instituições são mais importantes que seus membros . “O 
Brasil mudou, e mudou para melhor. O Judiciário tem cara e não é um desconhecido. O 
Ministério Público tem cara e não é um desconhecido. As instituições estão muito bem 
plantadas, a partir de sementes f irmes, com troncos vigorosos a dar bons frutos de  Justiça 
e democracia para que a cidadania brasileira se respalde em instituições que tenham 
compromisso de servir aqueles que dela precisam”, asseverou.   
 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que recepcionou a ministra Cármen Lúcia 
no evento, ressaltou o respeito permanente da atual presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao Ministério Público nacional, por meio 
do diálogo permanente em prol da causa pública.   

 

LIMINAR SUSPENDE DECISÃO SOBRE REPASSE DE PARTE DE DUODÉCIMOS AO TJ-
RR 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu pedido de liminar 
para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJ -RR) que 
determinou ao Executivo a transferência de parte do duodécimo devi do ao Judiciário local, 
relativo ao mês de julho de 2018. A decisão do ministro foi tomada na Reclamação (RCL) 
31404, ajuizada pelo Estado de Roraima.  

A RCL narra que o Ministério Público estadual impetrou mandado de segurança no TJ -RR 
contra ato da governadora do estado, visando ao repasse de parte do duodécimo devido ao 
Judiciário local, no montante de R$ 13,3 milhões. Explica que foi deferida liminar pelo TJ -
RR para determinar a transferência, no prazo de 24 horas, do valor devido, sob pena de 
bloqueio judicial da verba. 

Segundo alega o estado, houve, por parte do TJ -RR, usurpação da competência do 
Supremo prevista no artigo 102, inciso I, alínea ‘n’ da Constituição Federal, tendo em vista 
que a questão envolve interesse direto ou indireto dos membros da magistratura local, os 
quais, segundo sustenta, estariam impedidos de julgar a causa.  

Relator 

O ministro Marco Aurélio verif icou que o mandado de segurança impetrado no tribunal local 
trata de interesse de toda a magistratura, uma vez que a questão envolve  repasse a menor, 
pelo Executivo ao Judiciário, do duodécimo relativo ao mês de julho de 2018. “A 
controvérsia está relacionada à manutenção da autonomia administrativa e financeira do 
Poder Judiciário, a englobar pagamento de despesas e, até mesmo, das re munerações de 
servidores e subsídios de magistrados locais”, afirmou.  

O relator ressaltou ainda que é nacional o alcance do artigo 168 da Constituição Federal, 
segundo o qual “os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos 
os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do MP e da Defensoria Pública, ser -lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos, na forma da lei complementar”.  

A liminar do ministro suspende tanto a decisão proferida pelo TJ-RR quanto o trâmite do 
mandado de segurança lá impetrado.  
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MINISTRO DIVULGA LISTA DE PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ACIONÁRIO DE ESTATAIS 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), designou para o dia 
28 de setembro, das 9h às 18h, a realização da audiência pública que vai discutir a 
transferência de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mist a e 
suas subsidiárias ou controladas, tema em debate na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5624. O ministro também divulgou lista com os 39 participantes, selecionados de um 
total de 116 requerimentos, entre especialistas, instituições e organizaçõ es. 

A escolha foi feita com base nos critérios de representatividade, especialização técnica e 
expertise do expositor ou entidade interessada, bem como na  pluralidade de perspectivas 
argumentativas. Entre os participantes estão órgãos da administração públ ica federal, 
empresas públicas, entidades representativas de trabalhadores e institutos de pesquisa. O 
ministro organizou os participantes em grupos para atuação conjunta, visando a melhor 
qualif icação do debate. 

O ministro Lewandowski determinou ainda a expedição de convites à Presidência da 
República e ao Congresso Nacional, que poderão apresentar manifestação escrita e 
solicitar habilitação para exposição oral na audiência.  

 

JULGAMENTO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO SERÁ RETOMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DA 
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (29) 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta -feira (23), deu sequência ao 
julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 
e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, que 
discutem a licitude da terceirização. Votaram na sessão de hoje os ministros Alexandre de 
Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Até o momento, 
há quatro votos a favor da terceirização em todas as etapas do processo produ tivo, 
inclusive nas atividades-fim, e três contrários a esse entendimento. O julgamento será 
retomado na próxima quarta-feira (29). 

Na sessão de ontem (22), o ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF 324, e o 
ministro Luiz Fux, relator do RE 958252, manifestaram-se a favor da licitude da 
terceirização em qualquer atividade desempenhada pela empresa, seja meio ou fim. Para o 
ministro Barroso, as restrições que vêm sendo impostas pela Justiça do Trabalho violam os 
princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. Na mesma linha, 
o ministro Luiz Fux afirmou que a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
veda a terceirização nas atividades-fim, é uma intervenção imotivada na liberdade jurídica 
de contratar sem restrição. 

Livre iniciativa  

O entendimento dos relatores foi seguido, na sessão de hoje, pelos ministros Alexandre de 
Moraes e Dias Toffoli. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição Federal, ao 
consagrar os princípios de livre iniciativa e da livre  concorrência, não veda, expressa ou 
implicitamente, a possibilidade de terceirização como modelo organizacional de uma 
empresa. “Além de não estabelecer proibição, a Constituição de 1988 adotou o sistema 
capitalista”, afirmou. “Não é possível impor uma ún ica forma de organização empresarial, e 
cada empreendedor pode estabelecer fluxo de produção dentro de sua empresa”.  

Para o ministro, a terceirização não pode ser confundida com a intermediação ilícita de mão 
de obra, que é caracterizada pelo abuso aos dir eitos trabalhistas e previdenciários do 
trabalhador. “Seria como comparar uma importação legal com o descaminho ou o 
contrabando”, comparou.  

O ministro Dias Toffoli também votou favoravelmente ao uso da terceirização na atividade -
fim, por entender que os custos da mão de obra interferem no desenvolvimento econômico 
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e na geração de emprego, atingindo o próprio trabalhador. “Vivemos hoje num mundo 
globalizado”, afirmou. “Não é mais o mundo do início do enunciado, de 1986, que dizia 
respeito às leis específ icas da época”, afirmou.  

Como exemplo, Toffoli mencionou o caso de empresa estrangeira que decide investir em 
determinado país levando em conta o custo do trabalho, e apontou a legislação trabalhista 
como causa de interferência no ambiente econômico. “Isso não quer dizer que temos de ir à 
precarização das relações de trabalho e à desproteção do trabalhador. Mas é uma realidade 
econômica e social que perpassa todos os países industrializados, e o Brasil é um deles”.  

Ilicitude 

O ministro Edson Fachin abriu a divergência e foi seguido, na sessão de hoje, pela ministra 
Rosa Weber e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para Fachin, a Súmula 331 do TST não 
viola os princípios constitucionais da legalidade ou da livre iniciativa. “Não há violação 
quando a Justiça do Trabalho, interpretando a legislação então existente, adota uma das 
interpretações possíveis”, afirmou.  

O ministro ressaltou que, embora se possa questionar a inadequação da CLT aos novos 
modos de produção, apenas em 2017 o Congresso exerceu sua prerrogativa de editar leis 
sobre terceirização. A seu ver, a Justiça do Trabalho não atuou para vedar a terceirização, 
mas sim para aferir se a relação de emprego estaria em conformidade com as regras 
vigentes à época sobre o tema, que proibiam a prática na atividade -f im da empresa, 
admitindo-a apenas em algumas atividades-meio, como os serviços de vigilância e de 
limpeza. 

Fachin destacou que os princípios constitucionais devem ser interpretados em conjunto, não 
sendo possível que um tenha primazia sobre outro. Segundo ele, a garantia da livre 
iniciativa, um dos fundamentos republicanos da Constituição, está acompanhada, no mesmo 
patamar de relevância, da necessidade de assegurar o valor social do trabalho. Assim, a 
Justiça do Trabalho, ao identif icar a terceirização il ícita de mão de obra, apenas tutelou o 
que está no texto constitucional sobre direitos e garantias dos trabalhadores.  

A ministra Rosa Weber também proferiu voto nesse sentido. Ela explicou que a Súmula 331 
do TST nasceu como produto de longa consolidação da jurisprudência a partir da 
adequação das normas de proteção ao trabalho e da atividade cotidiana de intermediação 
de mão de obra por empresa interposta. “O aparato jurídico desenvolvido na CLT e 
aperfeiçoado pela Constituição de 1988 foi o que conduziu ao tratamento jurídico do tema”, 
ressaltou. 

Em seu voto, a ministra apresentou um histórico da legislação relativa à terceirização no 
Brasil, destacando a Lei 6.019/1974, que autorizou a intermediação de mão de obra em 
situações específ icas, para atender necessidade transitória de substituição de pessoal 
permanente ou acréscimo extraordinário de serviço. Lembrou ainda da Lei 8.863/1994, que 
regulou a terceirização na área de vigilância. Ela destacou que, em relação às contratações 
realizadas fora do marco legal, o TST formalizou seu entendimento no Enunciado 256, 
convertido, em 1993, na Súmula 331. Esta súmula ampliou a possibilidade da prática para 
alcançar outras atividades além das de limpeza e de vigilância, desde que ausente a 
relação direta de emprego. Essa conclusão foi extraída, segundo a ministra, do artigo 9º da 
CLT, que declara fraudulenta toda atividade que afaste as normas legais e protetivas 
consagradas. 

A ministra citou, ainda, que “a rarefação de direitos trabalhistas nas relações terceirizadas  
vulnerabiliza os trabalhadores a ponto de os expor, de forma mais corriqueira, a formas de 
exploração extremas e ofensivas a seus direitos”.  

 

MINISTRO GILMAR MENDES RECEBE MISSÃO DA OEA QUE ACOMPANHARÁ AS 
ELEIÇÕES 
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O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu hoje (23) em seu 
gabinete os representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) que estão 
Brasil, em visita precursora, para a Missão de Observação Eleitoral (MOE) que 
acompanhará, pela primeira vez, as eleições gerais de outubro. Foi o ministro quem, na 
condição de então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), convidou a OEA para 
acompanhar o pleito eleitoral no país, em acordo assinado em Washington (EUA).   
 
O ministro af irmou que será uma boa oportunidade para que o país tenha acesso a uma 
avaliação externa oficial, segura, serena e competente do sistema eleitoral brasileiro, por 
se tratar de um comitê de altíssimo nível, chefiado pela ex -presidente da Costa Rica Laura 
Chinchilla, que emitirá relatórios de análise que permitirão o aprimoramento do processo 
eleitoral e da democracia brasileira.  Segundo Gilmar Mendes, tais relatórios serão 
submetidos à análise das autoridades envolvidas e dos estudiosos do tema brasileiros.  
 
“São eleições singulares, com um quadro bastante confuso, com o ex -presidente Lula 
candidato ainda não definido e preso. Não foi por isso que se fez a opção de convidar a 
OEA, mas certamente esse contexto dará aos técnicos e experts uma preocupação maior  
com o sistema polít ico brasileiro, levando-os a fazer uma análise mais complexa, e talvez 
mais profunda, desse sistema”, explicou.   
 
Outros elementos que serão observados, segundo o ministro, são a questão do 
financiamento das campanhas, o funcionamento dos partidos polít icos, o modelo eleitoral e 
também as suas funcionalidades e eventuais disfuncionalidades, bem como a urna 
eletrônica. 

 

PARTICIPAÇÃO DE SINDICATO PARA VALIDADE DE ACORDO FIRMADO ENTRE MPT E 
EMPRESA PÚBLICA É TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 

O Supremo Tribunal Federal (STF) discutirá, em sede de repercussão geral, se sindicatos 
que representam empregados diretamente afetados por acordo celebrado em ação civil 
pública devem necessariamente ser parte na ação. A matéria é objeto do Recurso 
Extraordinário (RE 629647), interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas no Estado de Roraima (Stiuer). O sindicato pretende a declaração da nulidade de 
acordo judicial homologado em ação civil pública relativa à contratação de empregados pela 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER) sem a prévia aprovação em concurso 
público. 

A ação civil pública foi ajuizada em 2003 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que 
pedia o afastamento dos trabalhadores contratados pela CAER sem concurso. Após  a 
homologação do acordo, que resultou na dispensa de 400 empregados, o Stiuer apresentou 
ação rescisória visando desconstituir o acordo celebrado.  

Um dos argumentos apresentados pelo sindicato na ação rescisória foi o fato de não ter 
sido citado na ação civil pública, o que violaria o direito de defesa dos trabalhadores 
diretamente afetados pelo acordo. A rescisória foi julgada improcedente pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 11ª Região, e o recurso ordinário foi desprovido pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), com o entendimento de que o lit isconsórcio, na ação civil 
pública, é meramente facultativo, e não obrigatório.  

No RE 629647, o Stiuer reitera a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, considerando que o acordo resu ltou na demissão sumária de 
aproximadamente 98% dos empregados da CAER sem a sua participação. Em setembro de 
2011, o relator do RE, ministro Marco Aurélio, deferiu liminar para suspender a dispensa 
imediata dos empregados até o julgamento final do recurso . 

No Plenário Virtual, o ministro se pronunciou no sentido de estar configurada a repercussão 
geral e ressaltou que está em jogo o direito ao devido processo legal. “Tem -se quadro no 
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qual, em ação civil pública, foi formalizado acordo, obrigando -se a tomadora dos serviços a 
cessar relações jurídicas com 400 empregados”, observou. “Cumpre ao Supremo examinar 
o tema, pacif icando-o considerada a Constituição Federal”.  

 

PREÇO MÍNIMO DO FRETE É TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA SEGUNDA-FEIRA 
(27) NO STF 

Representantes do governo, do setor produtivo e dos caminhoneiros se reúnem na próxima 
segunda-feira (27) no Supremo Tribunal Federal para discutir os termos da Medida 
Provisória (MP) 832, convertida na Lei 13.703/2018, que instituiu a polít ica de preços 
mínimos no transporte rodoviário de cargas. A audiência pública, convocada pelo ministro 
Luiz Fux, começa às 14h na Sala de Sessões da 1ª Turma (anexo II A, 3º andar) do STF.  

Serão ouvidos dois oradores indicados por órgãos governamentais, como a Advocacia -Geral 
da União (AGU), o Ministério dos Transportes (MT) e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), e por entidades de classe, entre elas a Associação do Transporte 
Rodoviário de Carga do Brasil (ATR Brasil), a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Cada expositor terá 10 minutos 
para abordar o tema. 

Estão com o ministro Fux a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5956, proposta pela 
ATR Brasil, e as ADIs 5959 e 5964 ajuizadas respectivament e pela CNA e pela 
Confederação Nacional da Indústria CNI. Todas questionam a constitucionalidade da MP 
832 e da Resolução 5820/2018 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que 
estabelecem e regulamentam a polít ica de preços mínimos do transpo rte rodoviário de 
cargas. 

A questão do frete já foi tratada em duas audiências preliminares realizadas com os setores 
envolvidos, mas não houve consenso entre as partes. Diante do impasse, o ministro Fux 
convocou a audiência pública, a fim de debater o tema antes de decidir sobre os pedidos de 
liminar formulados nas três ações sob sua relatoria.  

Quando da convocação, o relator determinou a suspensão de todos os processos 
individuais ou coletivos e as liminares em tramitação nas diversas instâncias da Justiç a que 
questionem a MP do Frete e a resolução da ANTT. Como a matéria é muito técnica, o 
ministro considerou prudente aguardar as informações que serão trazidas ao Tribunal pelos 
representantes dos diversos setores envolvidos na questão. “Essa audiência púb l ica vai 
trazer muitas informações necessárias ao julgamento de um tema que, de alguma maneira, 
retrata o quadro de um setor da economia sobre o qual não temos expertise”, disse Fux.  

 


