NOTÍCIAS STF
03 a 09 de novembro 2018
MINISTRO ACOLHE PEDIDO DA PGR E SUSPENDE TEMPORARIAMENTE TRAMITAÇÃO
DE INQUÉRITO CONTRA MICHEL TEMER
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido da procuradora geral da República, Raquel Dodge, e determinou a suspensão temporária do trâmite do
Inquérito (INQ) 4462 em relação ao presidente da República, Michel Temer, até o término
do seu mandato. Na mesma decisão, Fachin reconheceu a incompetência do STF em
relação a Eliseu Padilha e W ellington Moreira Franco, também investigados no inquérito, e
ordenou a remessa do caso para a Justiça Eleitoral de São Paulo.
Recursos ilícitos
O Inquérito 4462 foi instaurado em março de 2017, inicialmente contra o ministro -chefe da
Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. O objeto da
apuração é o suposto recebimento de recursos ilícitos da Odebrecht como contrapartida ao
atendimento de interesses pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República,
órgão comandado sucessivamente pelos dois ministros entre 2013 e 2015.
Em março, a pedido da procuradora -geral, Temer foi incluído no inquérito em relação a
fatos ocorridos antes de sua investidura no cargo de presidente da República.
Com o término das investigações, Raquel Dodge propôs o sobrestamento do feito em
relação a Temer com fundamento na imunidade prevista no artigo 86, parágrafo 4º, da
Constituição da República. O dispositivo assegura ao chefe do Poder Executivo Federal o
não exercício da persecução penal por fatos estranhos às funções de seu cargo.
Imunidade
Ao deferir o pedido, o ministro Fachin assinalou que o impedimento à responsabilização
criminal do presidente da República impede a ação do Ministério Público, na condição de
titular da ação penal, na vigência do mandato, que garante imunidade penal temporária.
Observou, no entanto, que a imunidade não é extensível aos demais investigados.
Competência
Em relação a Padilha e Moreira Franco, o ministro lembrou que o Plenário do STF, no
julgamento de questão de ordem da Ação Penal (AP) 937, delimitou o alcance da
prerrogativa de foro à imputação de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo
daquele acusado criminalmente. No caso, conforme assinalado pela procuradora -geral da
República, a suposta participação dos investigados teria ocorrido em 2014. Em 2015, os
dois teriam se desligado dos cargos públicos então exercidos e voltaram a ser nomeados
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em 2017 para pastas diferentes das anteriores. Por isso, o relator reconheceu a
incompetência do STF para processar o inquérito em relação a eles.
Crime eleitoral
No relatório policial, o delegado de Polícia Federal sugere o indiciamento de alguns dos
envolvidos pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral
(Caixa Dois eleitoral). “Em se tratando de apurações pela suposta prática de delitos de
tutela penal eleitoral, tem-se como providência mais adequada o envio do inquérito,
inicialmente, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo”, assinalou o relator.
Leia a íntegra da decisão.
MINISTRO DIAS TOFFOLI DESTACA IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA PAR A
A ECONOMIA
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias
Toffoli, afirmou nesta quarta-feira (31) que planejamento estratégico e práticas de boa
governança podem poupar milhões à economia do país. O ministro discursou na abertura do
Curso para Alta Administração sobre Governança Pública e diálogo institucional
STF/CNJ/TCU, que o Tribunal de Contas da União (TCU) organizou na sede daquela corte
para apresentar a secretários e diretores do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF) princípios e bons exemplos de governança pública.
“É triste ver que, num país que tem dificuldade de recursos, a maior parte deles às vezes se
perde exatamente por falta de planejamento”, afirmou o ministro. Toffoli disse que sempre
valorizou planejamento estratégico nos cargos públicos que ocupou e que pretende
disseminar a importância da boa gestão aos órgãos do Poder Judiciário com ajuda do CNJ.
“Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de
contas e responsabilidade e transparência são os princípios da boa governança pública,
segundo o Decreto 9.203/17. É neste sentido que queremos atuar tanto no STF quanto no
Conselho Nacional de Justiça. No CNJ, particularmente, espraiando isso para todos os
tribunais do país. Penso que (o curso de hoje) será um momento de profundo aprendizado
para que possamos levar a cabo nossos planos”.
Segundo o ministro do TCU Augusto Nardes, organizador do evento e relator de processos
relacionados ao tema governança púb lica no tribunal, o diálogo entre as instituições será
fundamental para superar a grave crise que atravessa a economia brasileira. “Não temos
condições de fazer um equilíbrio financeiro no curto espaço de tempo. Não temos recursos
para investimentos, o país está diante de uma dificuldade imensa, não terá recursos para
prestar serviços essenciais à população, e o equilíbrio macroeconômico também não
acontecerá em breve”, disse Nardes.
Política pública
A Política Nacional de Governança Pública, instituída por decreto presidencial em dezembro
de 2017, estabelece conceitos, princípios, diretrizes, mecanismos de implantação da
política de governança pública, assim como o controle de sua implantação. A norma
abrange toda a Administração Federal e as autarquias e f undações a ela vinculadas.
Segundo o decreto, o termo governança pública contempla o “conjunto de mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse
da sociedade”.
A programação do curso incluía os aspectos estruturantes da política nacional, mas também
uma seção dedicada às boas práticas em funcionamento nos órgãos públicos do país. Um
dos palestrantes foi o auditor federal de controle externo do TCU Cláudio Cruz, especialista
em governança no setor público. Foram previstos ainda um momento específico da
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programação para representantes do STF e do CNJ apresentarem ações que contemplam o
tema da governança em seus r espectivos órgãos e um espaço para o diálogo livre entre os
integrantes das três instituições reunidas.
“Precisamos de diálogo para resolver as contradições que temos no conjunto da nossa
legislação. E o tema da governança é muito importante porque possibi lita esse diálogo.
Estamos na 15ª edição deste evento que é um diálogo com todas as instituições mais
importantes. Essa liderança exercida no Judiciário será importante para dinamizar a nossa
capacidade de entrega para a sociedade brasileira na educação, n a saúde, segurança,
todos os setores da vida, enfim”, disse o ministro Nardes.
STF REFERENDA LIMINAR QUE GARANTIU LIVRE MANIFESTAÇÃO DE IDEIAS EM
UNIVERSIDADES
O Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, na sessão plenária desta quarta -feira (31),
liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 548 para assegurar a livre manifestação do pensamento e das i deias
em universidades. Em seu voto, seguido por unanimidade, a relatora salientou que os atos
judiciais e administrativos questionados na ação contrariam a Constituição Federal de 1988
e destacou que a autonomia universitária está entre os princípios cons titucionais que
garantem toda a forma de liberdade.
A ADPF 548 foi ajuizada pela procuradora -geral da república, Raquel Dodge, contra
decisões de juízes eleitorais que determinaram a busca e a apreensão de panfletos e
materiais de campanha eleitoral em uni versidades e nas dependências das sedes de
associações de docentes, proibiram aulas com temática eleitoral e reuniões e assembleias
de natureza política, impondo a interrupção de manifestações públicas de apreço ou
reprovação a candidatos nas eleições gera is de 2018 em universidades federais e
estaduais. As medidas teriam como embasamento jurídico a legislação eleitoral, no ponto
em que veda a veiculação de propaganda de qualquer natureza em prédios e outros bens
públicos (artigo 37 da Lei 9.504/1997).
Relatora
A ministra Cármen Lúcia votou pela confirmação da liminar deferida no último sábado (27),
véspera do segundo turno das eleições. “Impedir ou dificultar a manifestação plural de
pensamento é trancar a universidade, silenciar estudantes e amordaçar prof essores”,
afirmou. Segundo a ministra, a única força legitimada a invadir uma universidade é a das
ideias livres e plurais. “Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana, e
tirania é o exato contrário da democracia”.
Segundo a relatora, a liberdade é o pressuposto necessário para o exercício de todos os
direitos fundamentais, e os atos questionados “desatendem aos princípios assecuratórios
da liberdade de manifestação do pensamento e desobedecem às garantias inerentes à
autonomia universitária”. De acordo com a ministra, o processo eleitoral, no Estado
Democrático, fundamenta-se nos princípios das liberdades de manifestação do pensamento,
de informação, de imprensa e da criação artística e científica.
Segundo ela, as liberdades de infor mação, de ensino e aprendizado e as escolhas políticas
fazem com que haja “perfeita compatibilidade entre os princípios constitucionais e a
legislação eleitoral que se adota no Brasil e que tem de ser cumprida”.
A ministra Cármen Lúcia salientou ainda que a exposição de opiniões, ideias ou ideologias
e o desempenho de atividades de docência são manifestações da liberdade e garantia da
integridade individual digna e livre. “A liberdade de pensamento não é concessão do
Estado, mas sim direito fundamental do i ndivíduo que pode até mesmo se contrapor ao
Estado”, concluiu.
Votos
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Ao referendar a liminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou inconstitucionais as
condutas de autoridades públicas que desrespeitam a autonomia universitária e que tendem
a constranger ou inibir a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra e o livre debate
político, “realizado democraticamente e com respeito ao pluralismo de ideias no âmbito das
universidades, tradicionais centros autônomos de defesa da democracia e das liberdade s
públicas”.
Para o ministro Roberto Barroso, essas decisões e atos do Poder Público confundiram
liberdade de expressão com propaganda eleitoral. Segundo ele, não se pode permitir que, a
pretexto do exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitora l, se restrinja a
liberdade de manifestação do pensamento, acadêmica e de crítica nas universidades,
sobretudo quando essas manifestações visam preservar a democracia. Segundo o ministro,
o STF não considera razoáveis ou legítimas cenas de policiais entran do em salas de aula
para interromper palestras ou a retirada de faixas que refletem a manifestação dos alunos.
“Esses atos são inequivocamente autoritários e incompatíveis com o país que conseguimos
criar e remetem a um passado que não queremos que volte. Pensamento único é para
ditadores e a verdade absoluta é própria da tirania”, ressaltou.
O ministro Edson Fachin considerou que as decisões judiciais impugnadas contêm
dispositivos que implicam cerceamento prévio da liberdade de expressão, direito
fundamental que, em seu entendimento, é o pilar da democracia. Ele salientou que o STF
tem reiterado que esse direito fundamental ostenta status preferencial no Estado
Democrático de Direito e lembrou que, embora a liberdade de expressão possa
eventualmente ser afastada, é necessário que a decisão judicial que a restrinja demonstre
estar protegendo outro direito fundamental. “Sem educação, não há cidadania. Sem
liberdade de expressão e pensamento, não há democracia”, afirmou.
O ministro Gilmar Mendes também votou p ela confirmação da liminar, mas em maior
extensão, propondo outras medidas para proteger a liberdade de cátedra e as liberdades
acadêmicas inclusive no âmbito das relações privadas, individuais ou institucionais. O
ministro registrou o caso de incitação à violação à liberdade de cátedra pela deputada
estadual eleita Ane Caroline Campagnolo (PSL/SC), que abriu um canal para que alunos
denunciem professores que supostamente estejam fazendo manifestações político partidárias em sala de aula. “Mostra -se inadmissível que, justamente no ambiente que
deveria imperar o livre debate de ideias, se proponha um policiamento político -ideológico da
rotina acadêmica”, destacou Mendes. “A política encontra na universidade uma atmosfera
favorável que deve ser preservada. Eve ntuais distorções na atuação política realizada no
âmbito das universidades mereceriam ser corrigidas não pela censura, mas pela ampliação
da abertura democrática”, enfatizou.
A ministra Rosa W eber, que também ocupa o cargo de presidente do Tribunal Superi or
Eleitoral (TSE), ressaltou que a liminar em apreciação reafirma a Constituição Federal como
norte a ser observado e destacou que a liberdade é sempre o “valor primaz” da democracia.
Ela lembrou o compromisso do TSE, por meio de sua Corregedoria -Geral, de esclarecer as
circunstâncias e coibir eventuais excessos no exercício do poder de polícia eleitoral.
Segundo a ministra, a Justiça Eleitoral “não pode fechar os olhos” para os direitos, as
liberdades e os princípios fundamentais assegurados na Constituiç ão, “em particular a
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e
a autonomia didático-científica e administrativa das universidades”.
Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski observou que decisões do STF e m defesa da
liberdade de pensamento nas universidades não constituem novidade. Ele lembrou que, em
agosto de 1964, o STF deferiu um habeas corpus (HC 40910) para trancar ação penal
contra um professor da cadeira de Introdução à Economia da Universidade Cat ólica de
Pernambuco acusado de ter distribuído aos alunos um “papelucho” criticando a situação
política do país no início do regime militar no qual afirmava que os estudantes tinham a
responsabilidade de defender a democracia e a liberdade. Por sua vez, o decano da Corte,
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ministro Celso de Mello, afirmou que o Estado não pode cercear e desrespeitar a liberdade
fundamental de expressão unicamente para aplicar a regra da Lei das Eleições que veda a
propaganda eleitoral em áreas sob responsabilidade da admini stração pública. Ele salientou
que a universidade é, por excelência, o espaço do debate, da persuasão racional, da
veiculação de ideias, o que torna intolerável a censura em suas dependências. “Todos
sabemos que não há pessoas nem sociedades livres sem lib erdade de expressão, de
comunicação, de informação, mostrando -se inaceitável qualquer deliberação estatal, seja
ela executiva, legislativa ou judicial, cuja execução importe em controle do pensamento
crítico, com o consequente comprometimento da ordem demo crática”, afirmou.
O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, também acompanhou o voto da relatora e
destacou os precedentes do Supremo citados por ela quanto à garantia da liberdade de
expressão.
NOTA OFICIAL
Não procede informação divulgada na mídia, nesta sexta -feira (2), de que o decano do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, ter -se-ia sentido “ultrajado” com a
perspectiva de posterior indicação de Sérgio Moro ao STF, em vaga decorrente da futura
aposentadoria do decano. O Ministro Celso de Mello jamais deu qualquer declaração a
respeito do assunto e repudia, veementemente, a notícia divulgada.
Secretaria de Comunicação Social do STF
MINISTRO REJEITA MANDADO DE SEGURANÇA DE DESEMBARGADORA DO TJ -MT
AFASTADA DO CARGO PELO CNJ
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável)
ao Mandado de Segurança (MS) 36037, no qual a desembargadora do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul (TJ -MS) e presidente do Tribunal Regional Eleitor al (TRE-MS),
Tânia Garcia de Freitas Borges, buscava a cassação da decisão do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) que instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) contra ela e
determinou o afastamento de suas funções jurisdicionais e administrativas até julgamento
final do PAD.
A reclamação disciplinar foi instaurada no CNJ para apurar indícios de possíveis infrações
disciplinares da magistrada por suposta prática ilegal de influência sobre juízes, diretor de
estabelecimento penal e servidores da admi nistração penitenciária, para agilizar o
cumprimento de ordem de habeas corpus que garantia a remoção do seu filho, Breno
Fernando Sólon Borges, que estava preso, para internação provisória em clínica para
tratamento médico em Campo Grande (MS).
No MS 36037, a desembargadora argumentou que o afastamento imposto pelo CNJ seria
absolutamente injustificado, pois ela não teria praticado, no exercício de suas funções,
nenhuma irregularidade ou ilegalidade que pudesse justificar a punição. Alegou ainda que
os indícios que embasaram a decisão do CNJ seriam “absolutamente inverídicos”,
destoando do conteúdo dos depoimentos colhidos na instrução probatória da reclamação
disciplinar, e que não há fundamentação vá lida do ato do CNJ que justifique a imposição de
medida “drástica”, que “afeta, inclusive, garantias constitucionais da magistrada, como a
inamovibilidade”.
Decisão
Segundo o ministro Luiz Fux, não há qualquer direito líquido e certo no caso a ser
amparado pela via do mandado de segurança. Segundo o relator, não cabe ao STF
reexaminar os fatos narrados no procedimento que resultou na instauração do PAD e no
afastamento cautelar da desembargadora. Cabe à Corte, explicou o ministro, apenas evitar
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decisões manifestamente ilegais, teratológicas (anormais) ou com vício de abuso de poder.
“É possível inferir que o afastamento do cargo da magistrada decorreu não só da gravidade
dos fatos objeto das imputações – que, de acordo com o CNJ lançam fundadas dúvidas
quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas –, mas,
principalmente, pela existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que
a permanência da desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução
processual”, afirmou.
O relator assinalou que a justificativa para a aplicação da grave medida decorreu,
essencialmente, do fato de que as imputações giram em torno da utilização do prestígio e
da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícito s. Esses fundamentos,
segundo Fux, corroboram a conclusão de que eventual permanência no cargo pode
representar sérios riscos de que a magistrada se utilize de sua posição para obstar a
correta coleta de provas para a devida instrução do PAD. “A decisão do conselho que impôs
o afastamento da magistrada não se revelou excessiva ou desprovida de razoabilidade.
Muito pelo contrário, o encaminhamento do órgão de controle mostrou -se extremamente
minucioso na descrição dos eventos delituosos objetos de investigaç ão”, frisou.
Ainda de acordo com o ministro Luiz Fux, o ato do CNJ está fundamentado em múltiplos e
concatenados elementos de prova, e os argumentos e provas produzidos pela defesa da
magistrada foram devidamente considerados pelos integrantes do conselho, sendo
observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Para o ministro, tendo o CNJ
determinado a abertura do PAD e o afastamento de forma adequada e fundamentada, não
há como se verificar a irregularidade da punição imputada sem adentar -se no reexame de
fatos e provas, o que é inviável na via do mandado de segurança.
ADI QUESTIONA LEI QUE TRATA DA COBRANÇA DE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO SOBRE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu Ação Direta de Inconstitucionalidade ( ADI 6031)
ajuizada, com pedido de medida cautelar, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A
entidade contesta dispositivo da Lei federal nº 10.209/2001, que instituiu a cobrança do
vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga.
De acordo com os autos, a obrigação de pagar pelo vale -pedágio foi atribuída pela
norma ao proprietário originário da carga, chamado "embarcador", que é o contratante do
serviço de transporte rodoviário de carga. A CNI explica que equiparam -se ao embarcador o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário
originário da carga, bem como a empresa transportadora que subcontratar serviço de
transporte de carga prestado por transportador autônomo.
Segundo a CNI, caso a norma seja descumprida haverá a aplicação de multa administrativa,
que pode variar de R$550,00 a R$10.500,00, a ser aplicada ao suposto infrator pelo órgão
competente na forma disciplinada em regulamento. Sem prejuízo da multa, o artigo 8º da lei
instituiu uma indenização em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, a ser paga
pelo embarcador ao transportador, no caso de não pagamento do vale -pedágio. Para a
entidade, esse dispositivo viola os princípios da proporcionalidade e da igualdade, previstos
nos artigos 1º e 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.
A autora da ADI alega que a norma questionada associa a indenização devida ao
transportador ao valor do frete, “ocasionando um descolamento desproporcional do nexo
causal”. Conforme a CNI, o dispositivo também possibilita que dois transportadores, em
situações idênticas, recebam indenizações “distintas e discrepantes” apenas em função do
valor do frete que contrataram.
Dessa forma, a confederação pede a concessão da medida cautelar para suspender os
efeitos do artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001 até que o mérito desta ação seja julgado. Ao
6

final, solicita a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade ex tunc (com
efeitos retroativos) do dispositivo.
A ministra Cármen Lúcia é a relator a da ADI 6031.
DECANO DETERMINA ARQUIVAMENTO
PERTINÊNCIA TEMÁTICA

DE

AÇÃO

DA

CNTTT

POR

FALTA

DE

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o
arquivamento, sem julgamento de mérito, da Ação Direta de Inconstitucionalida de (ADI)
5918, em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres
(CNTTT) questionava dispositivos da Lei Complementar 73/1993 e do Regimento Interno do
Ministério da Previdência Social (MPS) que vinculam as decisões do Conselho de Recursos
do Seguro Social (CRSS) a pareceres normativos da Advocacia -Geral da União (AGU). Na
ação, a entidade afirmou que a submissão compromete a isenção do conselho, retirando
sua autonomia para o julgamento de processos administrativos em matéria previ denciária e
assistencial.
Segundo o decano, a ADI não reúne condições de ser analisada por falta de pertinência
temática entre os objetivos estatutários ou finalidades institucionais da CNTTT e o conteúdo
da norma questionada. Segundo ele, a matéria vers ada na ADI revela-se totalmente
estranha ao âmbito de atuação da entidade de classe autora. O decano observou que o
estatuto social da CNTTT dispõe que seu objetivo institucional é exercer a proteção,
defesa, coordenação, orientação e representação de todo s os trabalhadores em transportes
terrestres, em logística, com base territorial em todo o território nacional. Ocorre que
conteúdo material das regras impugnadas não tem qualquer relação com as atribuições e
finalidades institucionais da entidade sindical .
“Na realidade, somente quando presente o vínculo de pertinência temática é que as
entidades a que se refere o inciso IX do artigo 103 da Constituição podem ser qualificadas
como ativamente legitimadas ao processo de controle normativo abstrato perante o
Supremo Tribunal Federal. Impende observar, ainda, por relevante, tratando -se de
entidades de classe de âmbito nacional ou, como na espécie, de entidade sindical de grau
superior, que a existência de ‘liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da
pertinência temática’, mesmo que eventualmente se verifique situação configuradora de
‘mera potencialidade geral de dano’, consoante adverte a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal”, concluiu o decano, ao não conhecer da ação (julgar inviável) e
determinar seu arquivamento.
MINISTRO DIAS TOFFOLI PARTICIPA DA ABERTURA DA XIII SEMANA NACIONAL DE
CONCILIAÇÃO
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Dias Toffoli, participou na manhã desta segunda -feira (5), no auditório do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), da solenidade de abertura da XIII
Semana Nacional de Conciliação promovida pelo CNJ em parceria com tribunais de todo o
país, para incentivar a resolução de conflitos ant es da judicialização de demandas.
O ministro Dias Toffoli lembrou em seu discurso que, na primeira edição da Semana
Nacional de Conciliação, em 2006, participaram 45 tribunais, resultando em 83.987
audiências realizadas e mais de 43 mil acordos efetuados. Ele acrescentou que em 2017
participaram 54 tribunais e mais de 15 mil agentes, quando foi alcançada a marca de
321.103 audiências, beneficiando uma população de 757.051 pessoas.
Toffoli ressaltou que a Semana Nacional de Conciliação envolve anualmente vár ios
tribunais e milhares de agentes entre magistrados, servidores, conciliadores, voluntários e
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colaboradores. “Pode-se dizer que a Semana Nacional de Conciliação está consolidada já
no calendário anual do Poder Judiciário nacional, como uma ação para prom over o
tratamento adequado dos conflitos de interesse, consubstanciados na Resolução 125/2010
do CNJ e que, posteriormente, foi incorporado ao novo Código de Processo Civil e também
adotada pela Lei da Mediação (Lei 13.140/2015)”, afirmou o presidente do S TF e do CNJ.
O ministro destacou que cabe ao Judiciário garantir a efetividade na prestação
jurisdicional, “para debelar o elevado índice de judicialização”, conforme estratégia nacional
estabelecida para o quinquênio 2015/2020. Segundo o ministro, “deve, entre outras ações,
incentivar a adoção de métodos alternativos à solução do litígio, ou como se diz hoje
‘métodos adequados à solução do litígio’, visando ao fim a desjudicialização, a partir da
pacificação do tecido social”.
O ministro também falou sobre a estrutura criada pelo CNJ para contribuir com os
mecanismos de conciliação e mediação, como a instalação nos tribunais pelo país dos
centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, onde são realizadas sessões de
audiência de conciliação e media ção, bem como ao atendimento e orientação ao cidadão.
Segundo o presidente do STF e CNJ, os centros são locais de fomento e intermediação do
diálogo, onde as reclamações que antecedem a propositura da açã o judicial, situadas na
fase pré-processual, são integralmente geridas pelos respectivos centros judiciários, de
forma a promover a pacificação social. “Dar vida às normas constitucionais deve ser o vetor
a nortear a atuação dos entes públicos e privados. Portanto, a cultura da paz há de ser
disseminada por ações e palavras na construção da almejada sociedade livre, justa e
solidária”, concluiu o ministro.
COLETÂNEA EM HOMENAGEM AO MINISTRO LUIZ FUX REÚNE ARTIGOS SOBRE O
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
O Novo Processo Civil Brasileiro é o título de coletânea em homenagem ao vice -presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux. Com 87 textos jurídicos, a
publicação conta com 98 autores, dentre ministros da Suprema Corte e do Superior Tribunal
de Justiça, desembargadores federais e estaduais, membros do Ministério Público e da
advocacia, juristas, professores e estudiosos do Direito.
A coletânea, composta de três volumes, será lançada nesta quarta -feira (7), às 18h, no
Átrio da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, no STF. A obra é coordenada pelos
professores Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (UERJ), José Roberto dos Santos
Bedaque (USP), Paulo Cezar Pinheiro Carneiro (UERJ) e Teresa Arruda Alvim (PUC -SP).
Na apresentação, os coordenadores destacam a trajetória e mencionam alguns momentos
pessoais marcantes que influenciaram Luiz Fux nos estudos e na profissão, como os
ensinamentos recebidos em instituições públicas, como o Colégio Pedro II e a Universidade
do Estado do Rio de Janeiro.
“Nosso homenageado contou, certa vez, em uma de suas sedutoras palestras, ter recebido,
ainda bem jovem, convite para trabalhar numa empresa nos Estados Unidos da América.
Muito entusiasmado, foi contar ao pai, que lhe respon deu: Meu filho, somos imigrantes e
este país nos recebeu de braços abertos. O mínimo que podemos fazer agora, realmente, é
retribuir, fazendo algo por ele”, diz um trecho da obra.
O ministro Fux presidiu, em 2009, a comissão de juristas designada pelo Sena do Federal
para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil (CPC). A atuação à frente da
comissão é lembrada por Mário Guerreiro, que trabalha há quatro anos com Fux e é autor
do artigo “Breves considerações sobre os requisitos de admissibilid ade do recurso
extraordinário”, presente no segundo volume da coletânea.
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Guerreiro recorda que durante os trabalhos para a elaboração do anteprojeto, o ministro
percorreu o Brasil ouvindo as propostas e sugestões de todos os segmentos da sociedade,
além de ter recebido milhares de e-mails. E destaca o livro “Tutela Antecipada e Locações
(1995, Ed. Destaque) que, escrita por Luiz Fux na década de 1990, foi obra precursora
sobre o tema. “Tanto que as ideias ali lançadas foram incorporadas ao novo código”,
ressalta Guerreiro.
Sobre a obra
Publicada pela editora GZ, o primeiro volume reúne 40 autores e 34 textos, o segundo traz
32 autores e 28 textos, sendo que o terceiro é um volume especial com participação de 26
desembargadores do Tribunal de Justiça do Estad o do Rio de Janeiro.
Dentre os colaboradores, estão os ministros do STF Luís Roberto Barroso, Luiz Edson
Fachin e Marco Aurélio Mello; e os ministros do STJ Mauro Luiz Campbell Marques e
Ricardo Villas Bôas Cueva.
MINISTRO FACHIN ACOLHE PEDIDO DE ARQUIVAM ENTO DE INQUÉRITO CONTRA
MINISTRO DO TCU VITAL DO RÊGO FILHO
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido da
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e determinou o arquivamento do Inquérito
(INQ) 4424, instaurado para in vestigar se o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)
e ex-senador Vital do Rêgo Filho teria recebido recursos irregulares do “Setor de
Operações Estruturadas” do Grupo Odebrecht S/A para financiar sua campanha ao Senado.
Segundo a procuradora-geral, as diligências efetivadas não reuniram elementos que
justifiquem o prosseguimento das investigações.
O inquérito foi autorizado a partir de colaborações premiadas de Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis e José de Carvalho Filho, ex -executivos do Grupo Odebrecht, que
narraram pagamentos indevidos destinados a políticos vinculados ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) solicitados por José Sérgio de Oliveira Machado, então
presidente da Petrobras Transportes (Transpetro). Segundo as declar ações, Vital do Rego
teria recebido R$ 350 mil.
Em sua manifestação, a procuradora -geral da República afirma que os relatos dos
colaboradores se mostraram isolados e não permitem linha investigativa suficiente e
juridicamente capaz de manter o prosseguimen to do inquérito. Dodge aponta que o
colaborador Fernando Reis não conseguiu identificar os valores relacionados ao caso com
base nas planilhas dos sistemas da Odebrecht e que não foi possível verificar relação de
interesse da atividade parlamentar do inves tigado com o grupo econômico, ainda que ele
tenha presidido a chamada CPMI Petro. “As diligências não reuniram elementos suficientes
para caracterizar a materialidade delitiva a justificar o prosseguimento das investigações,
tampouco se vislumbram diligênc ias úteis a comprovar a efetiva prática da conduta ilícita
apurada”, sustenta.
Decisão
Conforme a jurisprudência do STF, o ministro Fachin explicou que, com exceção das
hipóteses em que a Procuradoria -Geral da República (PGR) postula o arquivamento de
inquérito sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é
obrigatório o deferimento do pedido independentemente da análise das razões
apresentadas. No caso dos autos, o relator assinalou que a PGR considera não haver justa
causa para a continuidade dos atos de persecução contra Vital do Rêgo Filho, “sobretudo
pela ausência de verossimilitude dos fatos narrados quando cotejados com os demais
elementos reunidos, e também porque, a seu sentir, tal arcabouço não permite divisar
outras diligências úteis a corroborar a notitia criminis”.
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O ministro ressaltou que a determinação de arquivamento, atendida em razão da ausência
de provas suficientes de prática delitiva, não impede a retomada das apurações caso
futuramente surjam novas evidênci as.
Leia a íntegra da decisão.
MINISTRO
DIAS
TOFFOLI
REÚNE -SE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

COM

DELEGAÇÃO

DA

COMISSÃO

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Dias Toffoli, reuniu-se nesta segunda-feira (5) com uma delegação da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para discutir acesso à Justiça, audiências de
custódia e a questão de mulheres presas que tenham filhos menores de 12 anos.
Em relação ao primeiro tema, o ministro Dias Toffioli relatou que o Brasil, nos últimos anos,
implementou a Defensoria Pública em todos os estados e que a Defensoria Pública da
União tem sido cada vez mais aprimorada. “O acesso à Justiça é universal através da
Defensoria Pública e de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil para o acesso de
pessoas carentes ao Judiciário”, destacou.
Sobre as audiências de custódia, o presidente do STF e do CNJ apontou que dezenas de
milhares pessoas foram soltas imediatamente em razão de não t erem cometido o crime ou o
delito não exigir prisão imediata. No caso das mães detentas, o ministro Dias Toffoli
ressaltou que a Segunda Turma do STF concedeu o Habeas Corpus (HC) 143641 para
determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o
território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas
com deficiência.
O ministro também informou à delegação da CIDH as políticas públicas do CNJ, como a
digitalização dos processos de execuç ão penal, a fim de que o preso tenha a possibilidade
de acompanhar o progresso da sua pena, e o programa Começar de Novo, para a
reinserção daqueles que já cumpriram sua pena, adotado desde 2010. Relatou ainda
julgamentos importantes do Supremo na área de direitos humanos.
Comissão
A presidente do CIDH, Margarette May Macaulay, considerou a reunião
“Os dados e as informações compartilhadas pelo ministro Dias Toffoli
auxílio no relatório detalhado que iremos escrever sobre o estado atual
Ela lembrou que o país, no último relatório da comissão, de 2017, não
nota sobre o status dos direitos humanos.

muito proveitosa.
serão um grande
do Brasil”, disse.
recebeu uma boa

“O Brasil foi classificado no capítulo 4B, que é um status que se refere a uma posição baixa
em relação à celebração dos direitos humanos. Devido a isso, organizamos essa visita in
loco para vermos como será classificado. Talvez o Brasil fique de fora desse capítulo
dependendo dos andamentos da visita”, afirmou, acrescentando que o órgão também está
vistoriando presídios brasileiros.
A visita da CIDH se iniciou nesta segunda -feira e irá até o próximo dia 12. A comissão fará
observação de campo sobre a situação dos direitos humanos no país, abordando temas
como discriminação, desigualdade, pobreza, in stitucionalidade democrática e políticas
públicas em direitos humanos. A delegação passará ainda pelos seguintes estados: Bahia,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.
A CIDH é um órgão autônomo da Organizaçã o dos Estados Americanos (OEA) e tem como
objetivo promover a observância e defesa dos direitos humanos na região. É composta por
sete membros independentes, que são eleitos pela Assembleia Geral da OEA a título
pessoal, sem representarem seus países de o rigem ou de residência.
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PRESIDENTE DO STF DEFENDE REFORMAS E CELEBRAÇÃO DE PACTO FEDERATIVO
EM EVENTO COMEMORATIVO AOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, defendeu hoje (6) a
necessidade de uma reforma no sistema de Previdência Social para fazer frente ao aumento
da expectativa de vida no País e também uma reforma que promova simplicidade e
eficiência no sistema tributário e fiscal. O ministro voltou a defender a celebração de um
pacto federativo como forma de evitar que estados e municípios cheguem a um quadro
insustentável de inadimplência, lembrando que muitos já admitem não ter caixa para o
pagamento do 13º salário de seus servidores. Para Toffoli, também é premente uma união
de esforços em âmbito nacional na segurança pública para combater o crime organizado,
solucionar a crise do sistema carcerário e frear o aumento da violência. “O país necessita
de um ambiente seguro para o cidadão brasileiro viver”, afirmou.
Toffli participou, em Brasília (D F), do Seminário “30 anos da Constituição Federal –
Desafios Constitucionais de Hoje e Propostas para os Próximos 30 anos”, promovido pela
Editora Fórum. O presidente do STF apresentou os avanços obtidos desde a nova ordem
constitucional e admitiu que os d esafios sempre existirão. Para ele, o grande desafio que a
Constituição Federal tem hoje é o de se renovar em aspectos que permitam o crescimento
econômico e a responsabilidade fiscal. Quanto ao Poder Judiciário, seu desafio, afirmou,
será sempre o de interpretar e adaptar o texto da Constituição à luz dos nossos tempos
para resolver questões de grande complexidade, sejam elas de natureza social, ética,
cultural, econômica ou política.
“O grande desafio do Poder Judiciário nos próximos 30 anos está na manut enção da
segurança jurídica neste mundo cada vez mais hiperconectado, onde os conflitos e as
mudanças ocorrem em uma velocidade crescente. No atual mundo das redes sociais, o
Poder Judiciário deve ser eficiente, transparente e responsável. É importante sin alizar para
a sociedade a previsibilidade das decisões judiciais”, afirmou. Para Toffoli, o cidadão não
pode ter a desconfiança de que um contrato ou um pacto firmado só vai valer após “uma
certidão de trânsito em julgado”.
O ministro afirmou, porém, que não se pode transferir ao Judiciário todos os conflitos que
existem na sociedade. “Temos de investir numa mudança de cultura. A sociedade, através
das suas organizações, das suas lideranças, também é responsável pela solução dos seus
conflitos”, ressaltou. O mesmo se aplica, na opinião do presidente do STF, ao demais
Poderes. “A sociedade é combativa, engajada politicamente e ciente de seus direitos.
Temos que assumir as nossas responsabilidades. Parar de esperarmos tudo de um
representante eleito, de um líd er, de uma autoridade instituída. Precisamos nos organizar
para a resolução dos nossos problemas”, defendeu.
Em sua palestra, o ministro Toffoli fez uma retrospectiva recente de importantes
acontecimentos ocorridos no País para demonstrar a força das insti tuições democráticas.
Lembrou que, em 2013, o povo foi às rua. Em 2014, ocorreram eleições acirradas. Em 2015,
investigações envolveram classe política. Em 2016, houve o impeachment da então
presidente da República, Dilma Rousseff, e, em seguida, a cassaçã o de Eduardo Cunha, um
ex-presidente da Câmara. Em 2017, duas denúncias apresentadas contra o presidente da
República, Michel Temer, foram julgadas preliminarmente se seriam ou não processadas
pela Câmara dos Deputados. Em 2018, o ex -presidente da Repúblic a Luiz Inácio Lula da
Silva foi preso. “Todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais democráticas,
com total respeito à Constituição e às leis. E o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal
Federal, foi o grande árbitro”, assinalou.
O ministro afirmou que a Constituição de 1988 redesenhou o Poder Judiciário e, desde
então, o Supremo Tribunal Federal passou a exercer o papel de moderador dos conflitos
que surgem na sociedade, atuando em diferentes searas: em conflitos federativos, na
mediação de atividades econômicas e político -partidárias, na defesa dos direitos
fundamentais, sociais e culturais e na proteção das minorias. “Como guardião maior do
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Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado papel
fundamental nesse processo contínuo de construção da nossa democracia, moderando os
conflitos, corrigindo eventuais desvios democráticos e impedindo que contrariedades
políticas conjunturais levem à ruptura do regime constitucional no Brasil”, asseverou.
MINISTRO DIAS TOFFOLI PEDE UNIÃO DOS PODERES E DA SOCIEDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
“O Brasil precisa encontrar um ponto de união em meio às diferenças – como é próprio de
um Estado Democrático de Direito”, afirmou o presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, durante sessão solene do Congresso Nacional, realizada na
manhã desta terça-feira (6), em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Toffoli
convocou a sociedade, as instituições e os Poderes da República a se unirem em prol do
desenvolvimento do país, destacando que todos os conflitos políticos, sociais, culturais e
econômicos vividos pelo Brasil nos últimos anos foram resolvidos pelas vias institucionais
democráticas, com respeito à Constituição e às leis.
“Não existe democracia sem um Poder Judiciário forte, independente e autônomo”, afirmou
o presidente do STF. Ele ressaltou que cabe ao Judiciário exercer esse papel moderador e
de pacificação social e que agora é o momento de a política voltar a liderar as grandes
questões da Nação, retomando à clássica divisão dos Poderes. Quanto ao Poder Judiciário,
o presidente do STF citou o artigo 3º da Constituição e observou que o Supremo estará
sempre a postos na defesa dos princípios constitucionais da soberania popular, da
democracia, da harmonia entre os Poderes, da liberdade de expressão e de opinião, do
pluralismo político e da tolerância, assim como do combate a todas as formas de
discriminação
Em seu discurso, Toffoli reafirmou o compromisso que o País deve ter com a manutenção e
a longevidade da Constituição de 1988, que requer constante atualização por meio de
reformas essenciais como a previdenciária, a tributária e a promoção da segurança pública.
Segundo o ministro, o Congresso Nacional tem cumprido seu compromisso democrático com
a renovação legislativa, seja por meio de reformas constitucionais, seja através de
alterações na legislação infraconstitucional.
Como exemplo, citou uma série de leis aprovadas pelos parlamentares que vem
contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema jurídico do Brasil, como a Lei nº
12.850/2013, de combate ao crime organizado, a Emenda Constitucional 35/2001, que
dispensou autorização prévia do Congresso N acional para processar parlamentares; a Lei
da Transparência (LC 131/2009); a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010); a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011); a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 12.683/2012); a Lei
Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a EC 73/ 2013, que aboliu a votação secreta nos casos de
perda de mandato parlamentar.
Solenidade
A solenidade, realizada na manhã desta terça -feira no plenário Ulysses Guimarães da
Câmara dos Deputados, contou com a presença do presidente da República, Michel Teme r,
do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB/CE), do
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), da procuradora -geral da
República, Raquel Dodge, do ex -presidente José Sarney, de parlamentares no exercício do
mandato, constituintes e deputados e senadores eleitos para a próxima legislatura,
autoridades dos Três Poderes e das Forças Armadas, diplomatas brasileiros e estrangeiros,
além do presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, e seu vice, general Hamilton
Mourão.
O ministro Dias Toffoli saudou a presença do então presidente da República quando da
promulgação da nova Constituição, José Sarney, destacando seu papel durante a transição
democrática. Ao presidente eleito, que tomará posse em 1º de janeiro próximo , Jair
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Bolsonaro, o ministro Toffoli lembrou o compromisso que ele assumiu, durante a campanha
presidencial, de cumprir a Constituição do Brasil.
A sessão foi aberta com o Hino Nacional interpretado pelo tenor lírico Jean W illiam Silva.
Em seguida, discursou o presidente do Senado, Eunício Oliveira. “O Congresso vive um dia
histórico para celebrar os 30 anos da Constituição ao reunir um ex -presidente [José
Sarney], um presidente no exercício do mandato [Michel Temer] e um presidente eleito [Jair
Bolsonaro], nesse texto que marca a transição para o mais longo período democrático
desde então”, disse o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira. O
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reafirmou que a sociedade tem na
Constituição Federal de 1988 a sua bússola. “Tem imperfeições, mas tem se mostrado, ao
longo desses 30 anos, mais forte do que seus críticos poderiam imaginar”, disse.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, destacou o que o Ministério Público deve
a sua independência e seu papel de defensor da sociedade e das instituições à
Constituição de 1988, afirmando que cada cidadão brasileiro deve compreender que
também pode ser um guardião da Carta Constitucional. “Preservar seus preceitos é
promover sua aplicação”, disse Raque l Dodge depois de citar os princípios constitucionais
fundamentais à democracia.
O presidente da República, Michel Temer, lembrou que foi constituinte em seu primeiro
mandato parlamentar e afirmou que tem “convicção absoluta de que não há caminho fora da
Constituição” e reafirmou a intenção do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de
promover encontros entre os chefes dos Três Poderes para que se discuta “um caminho
para o País”. Por fim, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que os Poderes junto s
têm grande responsabilidade para a construção de uma grande nação. “Na democracia só
há um norte, que é o da nossa Constituição”, afirmou.
Material comemorativo
Como parte das celebrações do Congresso Nacional pelos 30 anos da Constituição Cidadã,
Câmara e Senado prepararam material comemorativo, entre eles o lançamento de um selo,
de um carimbo e de um cartão postal especiais, além da abertura da exposição “O Brasil em
construção: 30 anos da Constituição Cidadã”, no Salão Negro, localizado entre a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal. Também foi distribuído um kit com uma edição
atualizada da Constituição, um marcador de livro, um pôster com uma linha do tempo e
quatro cartões com imagens da Assembleia Nacional Constituinte.
Também foi lançada pelo site Plenarinho uma publicação especial destinada ao público
infantil, o livro digital “Poder Legislativo: a construção do Capítulo I do Título IV da
Constituição de 1988”, e uma nova edição do áudio -livro da Constituição Federal.
2ª TURMA DETERMINA INÍCIO D A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO DEPUTADO
NILTON CAPIXABA
Ao julgar o segundo recurso do deputado federal Nilton Capixaba (PTB -RO) contra sua
condenação na Ação Penal (AP) 644 a uma pena de 6 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva, a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, na sessão desta terça -feira (6), o início da
execução da pena. O parlamentar integrou a chamada Máfia dos Sanguessugas, que
desviava recursos de emen das parlamentares destinadas à compra de ambulâncias para
prefeituras municipais.
Após ter os primeiros embargos de declaração rejeitados pelo colegiado em agosto deste
ano, a defesa interpôs novos embargos de declaração, questionando, agora, a dosimetria
da pena. Ao se manifestar nos autos, o Ministério Público Federal (MPF) se posicionou pela
rejeição do recurso e pelo início do cumprimento imediato da pena.
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Em seu voto, o relator da AP 644, ministro Gilmar Mendes, lembrou que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir os fundamentos adotados no julgamento de
mérito da ação penal nem são cabíveis para questionar de forma abrangente a dosimetria
da pena. Ele relembrou os fundamentos da decisão da Turma para chegar à pena final de
mais de 6 anos e ressaltou a gravidade dos atos do parlamentar, que envolviam o
orçamento da Saúde.
Ao votar pelo desprovimento dos segundos embargos , Mendes considerou ainda que o
recurso apresenta caráter protelatório, uma vez que se mostra incapaz de alterar o acór dão
condenatório proferido pelo colegiado. Portanto, acolheu o pedido do MPF relativo à
execução da pena e lembrou que, em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo
entende ser cabível o início do cumprimento da reprimenda independentemente da
publicação do acórdão e do trânsito em julgado.
A decisão foi unânime.
PRESIDENTE
DO
STF
DESTACA
IMPORTÂNCIA
EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

DA

ADOÇÃO

DE

MEIOS

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, abriu hoje (7), em
Brasília (DF), o XXI Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que discute os desafios a serem
enfrentados pela Constituição de 1988. Falando para uma plateia composta em sua maioria
por estudantes de Direito, o ministro enfatizou a importância da busca de meios
extrajudiciais de solução dos conflitos, tais como negociação, conciliação, mediação e
arbitragem, a partir de uma mudança cultural.
Toffoli salientou que, a despeito de o Poder Judi ciário exercer a importante missão de ser o
guardião dos direitos assegurados no texto constitucional por meio de mecanismos que
limitam os poderes atribuídos ao Executivo, ao Legislativo e ao próprio Judiciário, não se
pode transferir ao Poder Judiciário todos os conflitos que existem na sociedade. “É
necessário investir em uma mudança de cultura. A sociedade, através das suas
organizações, das suas lideranças, também é responsável pela solução de conflitos. E não
só o Estado. E, muito menos, exclusivament e, o Poder Judiciário. A sociedade não deve ser
estado-dependente”, afirmou.
O presidente do STF afirmou que, no mundo das redes sociais e da comunicação
instantânea, o Poder Judiciário necessita ser cada vez mais eficiente, transparente e
responsável. “Não tenho dúvidas de que esta geração que está se formando hoje nas
escolas de Direito fará um acompanhamento do Judiciário de um jeito que não se tem ideia:
por meio de fórmulas matemáticas, através da inteligência artificial. A coerência do juiz
será fiscalizada por softwares, por programas de computador”, afirmou o ministro.
Dias Toffoli saudou a decisão do Ministério da Educação de homologar, a partir de uma
provocação conjunta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Federal da
Ordem dos Advog ados do Brasil (OAB), a inclusão, a partir de 2019, da mediação e da
conciliação como disciplinas obrigatórias nas grades curriculares dos cursos de Direito de
todo o País. “As escolas de Direito nos ensinaram a resolver conflitos nas Cortes, nos
Tribunais, na Justiça. Mas o mundo de hoje demanda que tenhamos uma outra cultura para
que os conflitos sejam mediados e conciliados, e o Judiciário seja utilizado para resolução
daquilo que não se conseguiu pacificar no âmbito da sociedade” , assinalou.
MINISTRO DIAS TOFFOLI E JAIR BOLSONARO APONTAM SEGURANÇA PÚBLICA
COMO UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PAÍS
Previdência, reforma tributária e segurança pú blica como os principais desafios para o
Brasil foram os temas tratados durante reunião entre o presidente do Supremo Tribunal
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Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, na manhã
desta quarta-feira (7), no Salão Nobre do STF. O ministro Dias Toffoli defendeu união e
harmonia entre os Poderes na construção de um grande pacto republicano para enfrentar
esses desafios.
Toffoli afirmou que a sociedade brasileira vive o drama da violência, com o que chamou de
“verdadeira epidemia”, com mais de 60 mil homicídios por ano – número superior ao
registrado em países que estão em guerra, destacou. Diante do quadro, o presidente do
STF disse ser necessária uma reformulação no sistema de Júri e das leis processuais,
lembrando que o Poder Judiciário é muito cobrado em relação a seus julgados. Ele elogiou
a recente criação do Ministério da Segurança Pública para trazer a responsabilidade sobre
o tema para a esfera federal, uma vez que sempre foi de competência dos estados. O
ministro lembrou grandes desafios que o novo presidente terá de enfrentar no combate à
violência, a exemplo de iniciativas como as tomadas no Rio de Janeiro, que está sob
intervenção federal, e em Roraima, para a segurança da população local e dos imigrantes
que cruzam a fronteira entre o Brasil e a Venezuela.
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que pretende debater previamente com o ministro
Dias Toffoli temas que serão encaminhados ao Congresso Nacional, “de forma que essas
decisões sejam o melhor embasadas possível, para que encontrem menos resistência no
Parlamento”. Acrescentou que essa é uma maneira de ganhar tempo para a tomada de
decisões e que o ministro Dias Toffoli “é peça chave” na construção dessa relação de
independência e harmonia entre as insti tuições. “Nós não podemos errar, apesar de sermos
humanos”, afirmou Bolsonaro.
O ministro Dias Toffoli disse a Bolsonaro que o STF está aberto a um diálogo institucional
fundamental em prol desse pacto republicano, “como já houve no passado e que trouxe le is
benfazejas, inclusive as leis que tratam do combate à corrupção e outras que foram frutos
de pactos assinados entre os presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do
Senado”, assinalou.
O presidente do STF afirmou que o processo eleitoral é um bat ismo que renova a República
a cada quatro anos e que essa renovação é fundamental para o destino de uma nação,
ressaltando a importância de se firmar esse pacto republicano entre os poderes. O
presidente eleito reafirmou seu compromisso de ouvir os demais poderes da República para
um trabalho conjunto. “Pode ter certeza, vossa excelência, que muitas vezes antes de tomar
uma iniciativa o procurarei, para que a gente possa aperfeiçoar essa ideia e ela, de forma
mais harmônica, siga seu curso nacional dentro d o parlamento”, disse Bolsonaro a Toffoli.
Ao final da reunião, o ministro Dias Toffoli presenteou o presidente eleito com uma edição
especial da Constituição Federal de 1988 e uma edição do Catálogo Comemorativo
Constituição Federal 30 anos, produzido pelo STF.
MINISTRO EXTINGUE ADI CONTRA LEI ESTADUAL QUE REGULAMENTA VAQUEJADAS
NA BAHI A
O ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso julgou extinta, sem
julgamento de mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5710, na qual a
Procuradoria-Geral da República (PGR) questionava a Lei 13.454/2015 do Estado da Bahia,
que reconhece a vaquejada como atividade esportiva. De acordo com o relator da ADI, o
questionamento foi feito em face da redação até então vigente do artigo 225 da
Constituição Federal. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional (EC) 96, de junho
de 2017, houve alteração no parâmetro de controle.
Segundo explicou o relator, apesar de mantida a redação do inciso VII do parágrafo 1º do
artigo 225 da Constituição Federal – que impõe ao Poder Público o dever de proteger a
fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
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provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade –, a EC 96/2017
incluiu o parágrafo 7º do dispositivo para considerar que não são cruéis as práticas
desportivas que utilizem animais, desde que reconhecidas como manifestações culturais e
nas condições que especifica.
Barroso lembrou que a questão da prejudicialidade das ações diretas em virtude da
alteração substancial do parâmetro de controle não é inédita na Corte. “Ao contrário, trata se de questão recorrentemente enfrentada. Tampouco é inédita a específica
prejudicialidade em virtude da alteração promovida pela EC 96/2017. Em duas
oportunidades recentes, deparou-se a Corte com ações diretas também propostas pela
Procuradoria-Geral da República em face de lei estaduais envolvendo a temática da
vaquejada. Em ambas, o relator, ministro Marco Aurélio assim assentou, ao decretar a
perda de objeto dos feitos", explicou.
MINISTRA ACOLHE PEDIDO DA PGR E DETERMINA ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO
CONTRA O DEPUTADO FEDERAL FÁBIO FARIA
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido da
Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou o arquivame nto do Inquérito (INQ)
4618 com relação ao deputado federal Fábio Faria (PSD -RN), investigado em decorrência
de fatos narrados em acordos de colaboração premiada de executivos do grupo J&F. Com
relação a Robinson Faria, seu pai e governador do Rio Grande d o Norte, também
investigado, a relatora determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
A investigação teve início a partir de depoimento prestado por Ricardo Saud à PGR. O
colaborador relatou repasses indevidos às campanhas do govern ador e do deputado federal
durante as eleições de 2014, sob a promessa de privatização da Companhia de Água e
Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte (Caern).
Em sua manifestação, a PGR requereu o arquivamento da investigação com relação ao
parlamentar federal diante da impossibilidade de obtenção de elementos de prova que
demonstrassem o cometimento dos supostos delitos por parte do investigado. Quanto ao
governador, pediu a declinação de competência do Supremo em favor do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte diante de indícios da prática do crime de falsidade
ideológica eleitoral.
Ao acolher o pedido da PGR na parte referente ao deputado federal, a relatora explicou
que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é inviável a recusa a pedido de
arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo chefe do Ministério
Público quando ancorado na ausência de elementos suficientes de provas para a
continuidade da investigação.
No entanto, na parte que se refere a Robinson Faria, a mini stra Rosa W eber entendeu que,
sendo ele o atual governador do Estado do Rio Grande do Norte, os autos devem ser
encaminhados não à Justiça Eleitoral, mas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), foro
competente para processar e julgar originariamente os crim es comuns de governadores dos
estados e do Distrito Federal (artigo 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal). De
acordo com a relatora, cabe ao STJ a análise da sua competência para o julgamento dos
fatos declinados.
SUSPENSO JULGAMENTO SOBRE RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
DE ICMS POR OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL
Pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu
o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 970821, no qual se discute a
constitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS por empresas optantes
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do Simples Nacional nas compras interestaduais. Os ministros Alexandre de Moraes, Luís
Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski se manifestaram na sessão desta
quarta-feira (7) pela inconstitucionalidade da cobrança, e o ministro Edson Fachin, relator,
votou pela constitucionalidade da diferença de alíquota.
O recurso, interposto por uma empresa de Caçapava do Sul (RS), questiona acórdã o do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ -RS) que manteve a validade da cobrança do
ICMS da empresa optante pelo Simples Nacional na modalidade de cálculo conhecida como
diferencial de alíquota. O acórdão da corte estadual assentou que as Leis esta duais
8.820/1989 e 10.045/1993, que preveem essa cobrança, não extrapolam a competência
atribuída aos estados pelo artigo 155 da Constituição Federal e que a incidência desta
sistemática sobre as mercadorias adquiridas por empresa optante do Simples Nacion al
possui respaldo no artigo 13 da Lei Complementar (LC) Federal 123/2006.
A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do Supremo. De acordo
com o relator, existem 339 casos sobrestados aguardando a decisão do STF neste
processo. O recurso em julgamento substituiu o RE 632782 como processo paradigma do
tema.
Alíquota
As leis questionadas dispõem que o tratamento diferenciado dado aos micro e pequenos
empreendimentos não dispensa essas empresas de pagar o ICMS relativo à diferença entr e
a alíquota interestadual e alíquota interna do estado nas entradas de mercadorias ou bens
oriundos de outra unidade da Federação. Assim, ao realizar a compra de um produto de
outro ente federado, a empresa adquirente deve pagar, no momento da aquisição, a
diferença entre a alíquota de ICMS interestadual e a praticada no Rio Grande do Sul.
Argumentos
Para o recorrente, essa cobrança seria inconstitucional, entre outros motivos, por
desconsiderar as regras previstas na Constituição que regulamentam a incidê ncia do tributo
somente nos casos em que a aquisição for realizada por contribuinte de ICMS na qualidade
de “consumidor final”. Além disso, ela acabaria por derrubar o tratamento diferenciado e
favorável para as micro e pequenas empresas previsto na Consti tuição Federal. Já o Estado
do Rio Grande do Sul defendeu a cobrança, alegando que o recolhimento do diferencial de
alíquota está expressamente previsto na LC Federal 123/2006.
Previsão legal
Em seu voto pelo desprovimento do RE, o relator do caso, ministr o Edson Fachin, frisou que
a cobrança não viola a sistemática do Simples Nacional e tem expressa previsão legal no
artigo 13, parágrafo 1º, inciso XIII, alínea ‘g’, da LC Federal 123/2006, segundo o qual o
recolhimento do Simples Nacional não exclui a inci dência do ICMS na aquisição em outros
estados ou no Distrito Federal. Esse dispositivo, segundo o relator, embasa seu
entendimento de que não há vício formal na legislação que autoriza a cobrança do
diferencial de alíquota.
Também não merece ser acolhida, segundo Fachin, a alegação de ofensa ao princípio da
não cumulatividade, uma vez que o artigo 23 da LC Federal 123/2006 veda, explicitamente,
a apropriação ou a compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidas pelo Simples Nacional. Ainda segundo o relator, não há como prosperar uma
adesão parcial ao Simples Nacional, pagando as obrigações tributárias centralizadas e com
carga menor, mas deixando de recolher o diferencial de alíquota nas operações
interestaduais.
Tratamento diferenciado
O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e votou pelo provimento do recurso. Ele
lembrou que o objetivo da Emenda Constitucional (EC) 87/2015, que prevê a cobrança da
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diferença de alíquotas de ICMS, foi o de equilibrar a distribuição de recei tas entre os entes
federativos de forma a evitar que só os estados de origem arrecadassem. A norma não
pretendeu alterar o tratamento diferenciado previsto no artigo 170 da Constituição dado às
micro e pequenas empresas desde 1988, ressaltou o ministro.
O entendimento dado pelo acórdão questionado, argumentou o ministro, obrigaria as micro
e pequenas empresas a pagar, além do Simples, a diferença entre as alíquotas
interestadual e interna. De acordo ele, essa situação afastaria o tratamento diferenciado e
revogaria a LC Federal 123/2006. Essa interpretação dada à EC 87/2015 vem prejudicando
a micro e a pequena empresa, afastando um dos pouquíssimos incentivos dados pelo
Estado brasileiro ao empreendedorismo, concluiu o ministro ao votar
pela
inconstitucionalidade da lei gaúcha.
Ao acompanhar a divergência, o ministro Roberto Barroso salientou que a LC Federal
123/2006 disciplina um regime tributário mais favorável para micro e pequenas empresas,
enquanto a lei do RS, ao prever a antecipação do recolhimento do ICMS na entrada no
estado de destino, acaba criando um regime desfavorável, já que a empresa vai pagar o
diferencial e não poderá se creditar, uma vez que proibido pela lei complementar.
A ministra Cármen Lúcia concordou com a divergência por também enten der que o
tratamento dado pela legislação do RS desfavorece as empresas que optaram pelo Simples,
que acabam tendo não um benefício, mas um malefício. Este foi o mesmo entendimento do
ministro Ricardo Lewandowski, que citou ainda em seu voto trecho da mani festação da
Fecomércio/RS, em que a entidade fala que a diferença de alíquota esconde uma
bitributação, uma vez que há a cobrança da diferença, de forma antecipada, e depois o
recolhimento do Simples Nacional.
LIVRO EM HOMENAGEM AO MINISTRO LUIZ FUX É LAN ÇADO NO STF
Foi lançado nesta quarta-feira (7), na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, no Supremo
Tribunal Federal (STF), a coletânea “O Novo Processo Civil Brasileiro” em homenagem ao
vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Em três volumes e 87 te xtos jurídicos, a
publicação conta com 98 autores, dentre ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), desembargadores federais e estaduais, membros do Ministério Público e da
advocacia, juristas, professores e estudiosos do Direito.
O ministro Luiz Fux presidiu, em 2009, a comissão de juristas designada pelo Senado
Federal para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil (CPC). Publicada
pela editora GZ, a obra é coordenada pelos professores Aluisio Gonçalves de Castro
Mendes (Uerj), José Roberto dos Santos Bedaque (USP), Paulo Cezar Pinheiro Carneiro
(Uerj) e Teresa Arruda Alvim (PUC -SP).
“O livro marca uma homenagem muito generosa dos meus amigos que, juntamente comigo,
integraram a comissão de elaboração do novo código. Nesta tar efa, não só nos limitamos a
dar nossas ideias para a elaboração de um novo ordenamento processual. Talvez a tarefa
mais difícil tenha sido aprovar esse código no prazo em que foi aprovado. Só para
comparação, o Código Civil levou 25 anos para ser aprovado . Desde o momento que
assumimos até a entrega e promulgação do novo CPC levamos quatro anos e meio. Foi um
recorde”, disse o ministro Luiz Fux.
Ele destacou que o código foi feito a várias mãos. “Recebemos inúmeras colaborações da
sociedade, que foi ouvida em mais de cem audiências públicas. Cerca de 80% das
sugestões que recebemos por e -mail, livros e memoriais foram acolhidas e hoje o código
tem sido bastante festejado. O que se tem observado é que o código empreendeu aquilo
que a Constituição promete, qu e é a duração razoável do processo. Acreditamos que, em
mais alguns anos, o código vai conseguir reduzir o tempo de duração do processo em 50%,
60%”, apontou.
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O ministro Luiz Fux disse ainda que o novo CPC tem uma proposta de duração de 50 anos.
“Nunca se deve fazer um código tão perfeito que engesse o pensamento jurídico. É preciso
dar margem para uma criação intelectual da área jurídica”, destacou.
O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, parabenizou o colega pela obra. “É sempre uma
emoção muito grande falar do ministro Luiz Fux e do trabalho que ele desempenha. A
respeito dos seus votos, das suas decisões, da sua carreira, do seu histórico, sempre o
primeiro colocado em todos os concursos, da sua capacidade intelectual, isso é público e
notório. Mas o ser humano Luiz Fux é extremamente simples, humilde, afável e, o maior
talento, uma pessoa amiga de todos. É uma pessoa que sempre procura, mesmo na
adversidade, conseguir fazer com que as diferenças sejam superadas com carinho e amor”,
afirmou.
O primeiro volume reúne 40 autores e 34 textos; o segundo traz 32 autores e 28 textos, e o
terceiro é um volume especial com participação de 26 desembargadores do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. Dentre os colaboradores, estão os ministros do STF Luí s Roberto
Barroso, Edson Fachin e Marco Aurélio, e os ministros do STJ Mauro Luiz Campbell
Marques e Ricardo Villas Bôas Cueva.
PRESIDENTE DO STF REÚNE -SE COM PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DE
TODO O PAÍS
O presidente do Supremo Tribunal Federal (ST F) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Dias Toffoli, conduziu hoje (8) a primeira reunião com os presidentes dos 27
Tribunais de Justiça do País desde que assumiu o comando do Poder Judiciário, em
setembro. De acordo com o ministro, o diálogo será constante em busca de soluções para
os problemas que são comuns a todos os estados e para a adoção de boas práticas. O
ministro Toffoli quer que a Justiça Estadual estimule e adote como meta a solução de casos
por meio da conciliação. Atualmente, a m eta é válida apenas para as Justiças do Trabalho e
Federal. Outra meta que o presidente do STF e do CNJ quer ver encampada pela Justiça
comum dos estados é a prioridade no julgamento de processos que envolvem violência
doméstica. O ministro destacou o aume nto dos casos de feminicídio registrados no País e
afirmou que a sociedade cobra respostas da Justiça.
Na Justiça Estadual tramitam cerca de 80% dos processos ajuizados no País. As metas
serão discutidas e definidas no XII Encontro Nacional do Poder Judici ário, a ser realizado
em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 3 e 4 de dezembro próximo.
Na reunião, também foram discutidos temas como a necessidade de se priorizar a
tramitação dos processos que envolvam a prática de crimes dolosos contra a vida. Segundo
o ministro Toffoli, o Judiciário é comumente apontado como o responsável pela impunidade,
sendo que em muitos dos homicídios sequer há investigação adequada que aponte a
autoria, fato que impede a formulação de denúncia. Também foi informado que, sob
coordenação do CNJ, está sendo organizada uma “ação de conciliação” para dar vazão a
processos envolvendo o acordo firmado por poupadores em relação aos expurgos
inflacionários dos planos econômicos sobre as contas de poupança.
O ministro relatou aos presidentes dos TJ s os resultados da reunião que teve com os
ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos Tribunais de Contas dos estados,
como a criação do Comitê de Priorização dos Processos Relativos a Grandes Obras no
Brasil, que funcionará como um espaço de diá logo. Ele destacou ainda a necessidade de
munir o comitê com informações dos tribunais que permitam identificar os processos
relativos a grandes obras que estejam paralisadas por decisão judicial e comparar com os
dados dos Tribunais de Contas. Também foi discutida uma atuação conjunta para o
enfrentamento
dos
problemas
relativos
ao
sistema
carcerário.
No âmbito do STF, o ministro Toffoli apresentou aos presidentes dos TJs a reestruturação
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administrativa que adotou, como a criação dos núcleos de repercus são geral e do núcleo de
agravos. Para o ministro, a interlocução com a segunda instância é fundamental na
consolidação dos mecanismos de repercussão geral (no STF) e dos representativos de
controvérsia (no STJ), na medida em que dará mais condições de ide ntificar os temas que
devem receber prioridade de análise. Toffoli informou que já liberou a pauta do Pleno do
STF até o final do ano e que sua ideia é liberar, em dezembro, a pauta do primeiro
semestre de 2019. Por isso, ressaltou, é importante que os Tri bunais apontem os casos de
maior relevância e impacto que estão no STF em grau de repercussão geral para que
possam ser priorizados.
MINISTRO ANULA ESCUTAS TELEFÔNICAS DA OPERAÇÃO FRATELLI BASEADAS EM
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu Habeas Corpus (HC
129646) para decretar a invalidade de atos do juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
Fernandópolis (SP) que autorizaram interceptações telefônicas sem a adequada
fundamentação. O ministro também determinou a exclusão, por ilicitude, das provas
produzidas em razão desses atos e que integram ação penal tem como réus os empresários
Edson Scamatti, Pedro Scamatti Filho, Dorival Remedi Scamatti e Mauro André Scamatti,
denunciados no âmbito da Operação Fratelli, em que se investigam fraudes em licitações
ligadas à chamada “máfia do asfalto”.
No HC, a defesa dos empresários sustentava que as interceptações haviam sido
determinadas com base apenas em denúncia anônima e que as de cisões que as
autorizaram não citavam situações concretas dos interceptados. Segundo os advogados, a
quebra do sigilo telefônico foi deferida em 2008 e mantida por mais de dois anos sem a
necessária fundamentação.
Decisão
Em março de 2017, o ministro Celso havia deferido liminar para suspender a ação penal.
Agora, na decisão de mérito, o decano do STF explicou que não há ilegalidade na
realização de diligências a partir de denúncias anônimas, como alegava a defesa. Isso
porque, segundo constatou o ministro, a comunicação anônima não foi o único dado que
serviu para embasar a interceptação telefônica no caso, uma vez que foram realizadas
diligências prévias à decretação da medida destinadas a constatar a verossimilhança das
informações denunciadas.
Ele destacou, no entanto, outro aspecto que, a seu ver, tem grande relevo jurídico constitucional. “Os autos revelam o desatendimento, pelo magistrado, da obrigação imposta
pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição, consubstanciada no dever de fundamentar as
decisões proferidas e que, no caso, decretaram e prorrogaram as interceptações requeridas
pelo Ministério Público”, assinalou.
Segundo o ministro Celso de Mello, o juízo de primeiro grau decretou e prorrogou as
interceptações “com apoio em decisões inegavelmente estereotipadas, com suporte em
texto claramente padronizado, como se referidas decisões – impregnadas de gravíssimas
consequências – constituíssem meros formulários destinados a terem seus espaços em
branco preenchidos pela autoridade judiciária conforme a natureza do delito”. Como
exemplo, citou que uma das decisões fazia referência ao crime de tráfico de entorpecentes,
quando a investigação dizia respeito a outros delitos.
O ministro assinalou, nesse ponto, que a jurisprudência do STF sobre medidas restr itivas
da esfera jurídica de pessoas, como interceptação telefônica, quebra de sigilo, busca e
apreensão, é severa. “Exige-se que a decisão judicial que ordena qualquer dessas
providências, sempre excepcionais, se apoie em fundamentação substancial, sob pe na de
nulidade do próprio ato decisório”, ressaltou.
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No caso dos empresários, o ministro explicou que medidas de busca e apreensão,
condução coercitiva e prisão temporária foram fundamentadas expressamente em
conversas telefônicas captadas com base em deci sões não fundamentadas e, portanto, em
elementos de prova ilícitos, “o que as torna, em consequência, provas ilícitas por
derivação”.
Leia a íntegra da decisão.
PLENÁRIO NEGA PEDIDO
SENADOR ACIR GURGACZ

PARA

SUSPENDER

EFEITOS

DA

CONDENAÇÃO

DO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta -feira (8), negou a
Tutela Provisória Antecedente (TPA) 5, na qual o senador Acir Gurgacz (PDT/PR) pedia a
suspensão dos efeitos de sua condenação, imposta pela Primeira Turma da Corte, até que
fosse julgada a revisão criminal já ajuizada por sua defesa. Por maioria, os ministros
entenderam que, como não ficou provado ter ocorrido erro flagrante na fixação da pena
privativa de liberdade, não cabe conceder a antecipação de tutela para interro mper a
execução provisória da pena.
Gurgacz foi condenado na Ação Penal (AP) 935 a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, por desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em
instituição financeira oficial (artigo 20 da Lei 7.492/1986). Sua defesa sustentou que
nenhuma justificativa concreta foi apresentada para que a pena -base fosse fixada em
patamar superior ao dobro da pena mínima prevista para esse crime. Também alegou que,
como o prejuízo para o banco foi reparado por a to voluntário do senador antes da
instauração do inquérito, deveria incidir na dosimetria (cálculo da pena) a regra do Código
Penal (artigo 16) que prevê, para os crimes cometidos sem violência, a redução da pena de
um a dois terços se o dano for restituíd o até o recebimento da denúncia.
Em seu voto pela negativa da antecipação de tutela, o ministro Edson Fachin, relator da
TPA 5, afirmou que, em seu entendimento, a defesa não conseguiu demonstrar erro
flagrante e incontestável na fixação da pena privativa de liberdade, seja em relação à
eventual valoração probatória incorreta ou à violação expressa a dispositivo legal. O
ministro explicou que o Código Penal, quando trata das circunstâncias negativas para a
fixação de penas, não estabelece esquemas matemátic os rígidos ou regras absolutamente
objetivas. Em relação a essas circunstâncias, o ministro destacou que a jurisprudência do
STF também não estabelece um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da
pena para cada uma delas para a fixação da pena -base.
Ao acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que foi relator da AP 935 na
Primeira Turma, observou que o prejuízo à sociedade em razão do crime pelo qual o
senador foi sentenciado não se resume aos valores, mas sim ao desvio de finalidad e na
utilização dos recursos públicos, pois o financiamento, a custos bem mais baixos que os de
mercado, tinha como objetivo reduzir desigualdades regionais e oferecer melhores serviços
à população local. Ele observou que esse foi um dos fatores que fundam entaram a
dosimetria fixada pela Primeira Turma. Também seguiram o relator os ministros Roberto
Barroso, Rosa W eber, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli (presidente).
Único a votar pela suspensã o dos efeitos da condenação, o ministro Ricardo Lewandowski
entendeu que há plausibilidade jurídica para a revisão criminal, pois dois ministros que
participaram do julgamento na AP 935 fixaram penas menores, em patamar que levaria à
prescrição da pretensão punitiva. Segundo ele, como não foram aceitos os embargos
infringentes, o condenado não terá direito ao duplo grau de jurisdição caso a revisão
criminal também não seja aceita. Para Lewandowski, a concessão da tutela se justifica
porque há o perigo da demora, pois a pena já está sendo cumprida.
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MINISTRO DIAS TOFFOLI
DISCRIMINAÇÃO RACIAL

DEFENDE

AÇÕES

AFIRMATIVAS

PARA

COMBATER

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), ministro Dias Toffoli, defendeu que as ações afirmativas fundadas em critério étnico racial para acesso às universidades públicas e aos cargos efetivos e empregos públicos são
passos importantes para a ocupação democrática dos espaços de poder político e social. O
ministro ressaltou, porém, que ainda é pequena participação dos negros na magistratura
brasileira.
O ministro Toffoli participou nesta quinta -feira (8), em Brasília (DF), da abertura do II
Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, sediado no Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT), que será realizado até sábado. O evento, promovido pela
Associação dos Magistrados do Distrito Federal e T erritórios (Amagis-DF) e pela
Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), reúne magistrados, professores,
membros do Ministério Público, defensores e advogados com o objetivo de fortalecer o
debate em torno da promoção da igualdade racial.
Para o ministro Toffoli, no contexto de racismo estrutural ou institucional disseminado na
sociedade brasileira, não há vontade deliberada de discriminar, o que existem
são mecanismos e estratégias que dificultam a participação da pessoa negra nos espaços
de poder. “Políticas afirmativas vão ao encontro da integração dos setores desfavorecidos,
soerguendo em cidadania os indivíduos a quem dirigida a discriminação racial sistêmica”,
disse.
Levantamento feito pelo CNJ em setembro deste ano sobre o perfil sociodemográ fico da
magistratura brasileira revelou que ela é majoritariamente formada por homens, brancos,
católicos, casados e com filhos. O trabalho contou com a participação de 11.348
magistrados (62,5%) de um total de 18.168 juízes, desembargadores e ministros do s
tribunais superiores. A maioria se declarou branca (80,3%), 18% negra (16,5% pardas e
1,6% pretas) e 1,6% de origem asiática. Apenas 11 magistrados se declararam indígenas.
Dos que entraram na carreira a partir de 2011, 76% se declararam brancos. Para o ministro
Dias Toffoli, os dados mostram a diminuta participação da população negra no sistema de
Justiça.
Cotas para negros em concursos do Poder Judiciário existem desde 2015, quando o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ nº 203, para cumprir o
Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010). A primeira pesquisa desta natureza
ocorreu em 2013, quando o CNJ realizou o primeiro Censo do Judiciário, que teve a
participação de 10.796 dos 16.812 magistrados então em atividade, um percentu al de
64,2% de resposta. O censo demonstrou que os negros representavam apenas cerca de
15% do total de juízes do Brasil. O próximo censo será feito em 2020.
O ministro Toffoli citou ainda o trabalho “Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça”,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) a partir de dados
coletados entre 1995 e 2015. O estudo mostra a diferença de renda familiar per
capita média a partir dos critérios de gênero e raça dos chefes de família. “Em escala
decrescente de renda tem-se: homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra.
Da situação de maior desvantagem da mulher negra, conclui -se que a hierarquização e a
desigualdade têm natureza complexa e não se restringem ao gênero”, disse.
O juiz Fabio Francisco Esteve s, presidente da Amagis, contou, no evento, que as pessoas
se surpreendem ao saber que ele é magistrado, por nunca terem visto um juiz negro. "Há,
no mínimo, um constrangimento em servir uma sociedade em que 54% se declara negro e
que tem 1,6% dos juízes pretos, em um universo de 18 mil magistrados. Esse encontro é
uma oportunidade de 'catar' juízes pretos no país, que são sempre os mesmos, três ou
quatro em cada estado. Em alguns estados não tem nenhum" , observou.
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