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SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO STF DEFENDE TRANSPARÊNCIA NA 
PUBLICIDADE ESTATAL 

Os princípios da transparência e da publicidade devem nortear, de maneira conjunta, a 
propaganda governamental e a comunicação dos órgãos públicos com a sociedade. A 
af irmação foi feita nesta quinta (6), na Câmara dos Deputados, pelo secretário de 
Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal (STF), Márc io Abujamra Aith, que 
participou de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática sobre as regras para publicidade de órgãos públicos. A audiência foi presidida 
pela deputada Luíza Erundina (PSOL-SP). 

Há na Câmara dezenas de propostas em tramitação para normatizar a publicidade 
governamental. Todas foram apensadas ao Projeto de Lei 3894/00, que disciplina a 
publicidade e propaganda dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e de 
entidades da administração indireta. A proposta aguarda parecer da deputada Luíza 
Erundina. 

Em sua apresentação, o secretário de Comunicação Social do STF destacou que, a 
despeito de o PL principal ter sido apresentado há 18 anos e, por isso, contenha pontos que 
possam ter se tornado obsoletos, seu cerne mantém-se especialmente atual e contribui para 
que se avance no campo da transparência, que deve nortear o debate sobre a matéria, mas 
sem qualquer prejuízo à publicidade dos atos públicos.  

O jornalista Márcio Aith destacou os avanços int roduzidos pela Lei 12.232/20101, que 
dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de 
serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, e também os 
alcançados com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). 

No Poder Judiciário, apenas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem verba orçamentária 
específ ica para contratação de agências de publicidade, em razão da realização de eleições 
a cada dois anos. Mas a Justiça Eleitoral veicula sua pro paganda institucional por meio de 
parcerias com emissoras públicas e privadas.  

“Esse debate é importante porque se trata de uma discussão viva; não é uma discussão 
estática. O avanço, especialmente à luz das novas tecnologias digitais, se dá por meio do 
debate nessa Casa e por meio do trabalho cotidiano do Poder Judiciário”, disse Aith. O 
secretário de Comunicação do STF mencionou, ainda, um dos pontos mais controversos a 
serem debatidos: o pagamento dos chamados “Bônus de Veiculação” (BVs) quando 
utilizados na publicidade do setor público.  
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“O tema da publicidade pública tem uma dupla sensibilidade, pois não se trata apenas de 
discutir os propósitos das mensagens, mas também o fato de que estas ações são 
custeadas por dinheiro público, que deve sempre ser ap l icado com extremo cuidado”, 
concluiu. 

 

MINISTRA NEGA LIMINAR A CONDENADO POR CONCESSÃO IRREGULAR DE LICENÇA 
AMBIENTAL EM JOINVILLE (SC) 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou medida liminar por 
meio da qual a defesa de Marcelo de Campos Franzoni, ex-coordenador da Fundação do 
Meio Ambiente (Fundema) de Joinville (SC), buscava suspender a execução da pena a ele 
imposta em decorrência de fatos relacionados à Operação Simbiose, que investigou a 
emissão ilegal de licenças ambientais no município. A decisão da ministra foi tomada no 
Habeas Corpus (HC) 164372. 

O juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville condenou Franzoni à pena privativa de liberdade de 
três anos, oito meses e dez dias de detenção, em regime aberto, por conceder emissão de  
licença ambiental em desacordo com as normas legais, crime previsto no artigo 67 da Lei 
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientas). A sanção privativa de liberdade foi substituída por 
penas alternativas consistentes na prestação de serviços a comunidade (1.365 horas) e em 
prestação pecuniária (quatro salários mínimos). O recurso de apelação foi desprovido pelo 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) e, em seguida, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), no julgamento de recurso especial, manteve a condenação , mas reduziu a pena para 
três anos e dois meses de detenção.  

No Supremo, a defesa sustenta a atipicidade da conduta de Franzoni, em razão da ausência 
de qualquer lesão ou risco de lesão ao meio ambiente. Alega que a denúncia e as decisões 
condenatórias deixaram de apontar em que consistia o perigo, ainda que abstrato, de dano 
decorrente da concessão da licença ambiental. Pediu a liminar para afastar a execução da 
pena e, no mérito, a concessão do habeas corpus “diante da atipicidade da conduta 
(ausência de dano ou perigo – concreto e abstrato – de dano a bem jurídico).  

Decisão 

Em um exame preliminar do caso, a ministra Cármen Lúcia não verif icou plausibilidade 
jurídica nos argumentos apresentados pela defesa. Isso porque, segundo seu entendimento, 
a sentença condenatória explicitou a potencialidade lesiva da conduta do agente público, já 
que, na condição de coordenador da área de licenciamento da Fundema de Joinville, 
Franzoni expediu autorização para corte de 38.019,00 metros quadrados de árvores para a 
obra de um empreendimento imobiliário, em desconformidade com parecer elaborado pela 
área técnica da entidade, que tinha liberado a supressão de apenas 11.515,17 metros 
quadrados. 

“Conforme se tem na sentença, a autorização conferida pelo paciente importou su pressão 
indevida da vegetação de área de preservação permanente”, constatou a relatora. Uma vez 
ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, a ministra 
determinou que se colha o parecer da Procuradoria -Geral da República (PGR) de forma a 
subsidiar a análise do mérito do habeas corpus.   

 

SUSPENSAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE DETERMINARAM BLOQUEIO 
DAS CONTAS DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PB 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para 
suspender decisões da Justiça do Trabalho que determinem o bloqueio de valores da 
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) para pagamento de condenações 
trabalhistas. Na decisão cautelar, tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito 



3 

 

Fundamental (ADPF) 549, o relator também ordenou a devolução à Companhia dos valores 
que eventualmente já tenham sido objeto das medidas de constrição.  

Na ação, o governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, alega que, por se tratar de 
sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não 
concorrencial, a Cagepa se enquadra nas prerrogativas típicas da Fazenda Pública no que 
diz respeito à impenhorabilidade de seus bens. Em razão disso, sustenta que a execução 
da estatal deve observar o regime constitucional de precatórios. Pediu o deferimento da 
liminar para suspender decisões judiciais proferidas por juízes do Trabalho na Paraíba e 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que resultaram em bloqueio, penhora e 
liberação de valores da Companhia. No mérito, requer que seja vedado o bloqueio das 
contas bancárias da Cagepa em decorrência de processos trabalhistas, já que tal prática 
viola preceito constitucional fundamental do regime de precatórios.  

Relator 

Em sua decisão, o ministro Celso de Mello explicou que a jurisprudência do Supremo é  
firme no sentido de reconhecer que as normas especiais que regem o processo de 
execução contra a Fazenda Pública se estendem às sociedades de economia mista 
prestadoras de serviços públicos essenciais que exercem, à semelhança da Cagepa, 
atividade de natureza não concorrencial.  

O decano lembrou que o Plenário do STF, em caso análogo, julgou procedente a ADPF 387 
para cassar decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho no âmbito da 22ª Região 
que haviam determinado o bloqueio e a penhora de valores decorrentes de dívidas 
trabalhistas da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí (Emgerpi). Ainda 
segundo o relator, em situações semelhantes, o Supremo tem deferido medidas cautelares 
em processos instaurados por iniciativa de outros estados. “En tendo, desse modo, que a 
cumulativa ocorrência, na espécie, da plausibilidade jurídica da pretensão cautelar e da 
configuração objetiva de situação caracterizadora do “ periculum in mora” torna imperiosa a 
outorga do provimento cautelar ora requerido”, conc luiu. 

Leia a íntegra da decisão. 

 

MANTIDA PRISÃO DE EMPRESÁRIO ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NA PREFEITURA DE MUNICÍPIO DO CE 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou liminar na qual a 
defesa buscava a revogação da prisão preventiva do empresário A.M.F., acusado de 
integrar organização criminosa que fraudava licitações na Prefeitura de Paracuru (CE). Na 
decisão tomada no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 163529, o relator não 
verif icou constrangimento ilegal que justif icasse o deferimento da medida cautelar.  

O esquema no município foi objeto da Operação Cascalho do Mar, deflagrada pelo 
Ministério Público do Ceará (MP-CE). Segundo as investigações, uma organização 
criminosa formada pelo então prefeito, secretários, servidores municipais e empresários 
locais, direcionava procedimentos licitatórios da prefeitura de Paracuru a empresas 
previamente escolhidas. Os valores indevidos teriam financiado a campanha eleitoral do 
prefeito em 2016, e os empresários teriam acertado o pagamento de vantagens indevidas 
aos líderes do esquema criminoso.  

Em novembro de 2017, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ -CE) decretou a prisão preventiva 
de A.M.F. e determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal. Em se guida, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de habeas corpus apresentado por seus advogados.  

No Supremo, a defesa solicitava a concessão de liminar para que fosse revogada prisão 
preventiva ou, alternativamente, a conversão para prisão domicil iar, com uso de 
tornozeleira eletrônica. Alegava que seu cliente tem a saúde debilitada, é hipertenso, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/DecisodecanoADPF549.pdf
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diabético e acometido por apneia do sono, “de modo a não ter condições físicas de 
permanecer encarcerado”.  

Indeferimento 

O ministro Gilmar Mendes observou que, segundo os autos, A.M.F. é apontado com um dos 
líderes da organização criminosa e, embora tenha problemas de saúde, não preenche os 
requisitos legais para a prisão domiciliar. O relator corroborou entendimento do STJ no 
sentido de que a prisão cautelar foi fundamentada em razão das circunstâncias do crime e 
do modus operandi do delito, destacando-se a necessidade de garantir a ordem pública.  

O acórdão do STJ explicita que a situação do empresário é diferente da de outros 
investigados, que tiveram a prisão substituída por medidas alternativas por terem uma 
função subalterna na organização criminosa, sem oferecer risco à ordem pública. Narra 
também que ele é acusado de agredir f isicamente uma pessoa que buscava se retirar do 
esquema delit ivo. Quanto à prisão domiciliar, o TJ-CE concluiu que os documentos 
apesentados pela defesa não são provas cabais de que o acusado estaria extremamente 
debilitado em razão de doença grave. “Salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos 
adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos 
autos, não autorizam a concessão da liminar”, concluiu Mendes.  

 

SUSPENSO BLOQUEIO DE R$ 60 MILHÕES DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO RJ  

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar na 
Reclamação (RCL) 32622 para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) que havia mantido o bloqueio de R$ 60,1 milhões nas contas da Companhia 
Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ). 

O juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro determinou a penhora na renda da 
Cehab-RJ sobre 5% do faturamento, tendo em vista indenização de R$ 12,2 milhões a ser 
paga pela companhia à Sociedade Florestal e Agrícola, e reconheceu a existência de fra ude 
à execução pelo fato de que os recebíveis (volume financeiro que uma empresa tem a 
receber pela venda de seus produtos e serviços) do órgão foram transferidos ao estado 
fluminense. Ao analisar recurso (agravo de instrumento) da Cehab -RJ, o TJ-RJ manteve o 
bloqueio.  
 
Na RCL, a Cehab sustenta que, embora possua natureza jurídica privada, tendo sido 
constituída sob a forma de sociedade de economia mista, tem sua integral dependência de 
recursos públicos e o fato de se tratar de empresa prestadora de servi ços públicos a 
equipara aos entes públicos no que tange aos processos de conhecimento e de execução, 
ou seja, pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).  
 
Em uma análise preliminar, a ministra Cármen Lúcia afirmou que a decisão do t ribunal 
estadual desrespeitou os julgados pelo Supremo nas Arguições de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPFs) 387 e 530. Na primeira, o STF assentou ser aplicável o 
regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço públ ico 
próprio do estado e de natureza não concorrencial.   

Na ocasião, o Plenário entendeu que esse tipo de bloqueio afronta preceitos fundamentais, 
como a independência dos poderes, e pode comprometer as finanças do estado, além de 
acarretar dif iculdades na execução de polít icas públicas. Viola diretamente, ainda, o regime 
de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal e não é compatível com 
os princípios constitucionais da atividade financeira estatal. Na ADPF 530, o ministro Edson 
Fachin deferiu liminar na mesma linha.   
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS COMPLETA 70 ANOS 

Os princípios iluministas de Liberdade, Igualdade e Fraternidade consagrados na Revolução 
Francesa inspiraram a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos que 
completa 70 anos nesta segunda-feira (10). O documento (Resolução 217 A III) foi aprovado 
pela Assembleia Nacional das Nações Unidas em 1948, em momento de reestruturação da 
ordem mundial pós-Segunda Grande Guerra e serviu de base para a redação de várias 
cartas constitucionais em todo o mundo, entre elas a atual Constituição Federal brasileira.  

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Supremo Tribunal Federal (STF) a sua guarda, 
segundo o artigo 102 (caput), e o cumprimento de seus preceitos fundamentais. Logo em 
seu artigo 1º, inciso III, está destacada a garantia da dignidade da pessoa humana, bem 
como estão presentes, no artigo 3º, os objetivos da República – a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, com garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação 
da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.  

A celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi lembrada pelo 
presidente do STF, ministro Dias Toffoli.  "É tempo de renovar nosso pacto com a afirmação 
dos direitos inerentes à pessoa humana e com a construção de um mundo de paz. O 
compromisso do Estado brasileiro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos ecoa 
por toda a Constituição Federal, notadamente na proteção das minorias e grupos 
vulneráveis. Cabe a nós, magistrados e demais agentes do Sistema de Justiça brasileiro, a 
salvaguarda das garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação", afirmou o 
ministro. 

Julgados sobre o tema  

Ao longo de 30 anos de vigência da atual Constit uição Brasileira, muitos foram os julgados 
da Corte que envolvem a discussão em torno de Direitos e Garantias Fundamentais, 
individuais e coletivas dos cidadãos. Normas provenientes de tratados internacionais sobre 
direitos humanos foram incorporados à nossa Lei Maior a partir da Emenda Constitucional 
45/2004 (Reforma do Judiciário), após ratif icação pelo Congresso Nacional em rito 
legislativo similar ao da tramitação de emendas constitucionais.  

Um desses tratados incorporados à nossa legislação foi o Pacto  de São José da Costa Rica 
sobre Direitos Humanos e outras convençõs internacionais das quais o Brasil é signatário, 
como Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polít icos da Organização das Nações 
Unidas (ONU), ao qual o Brasil aderiu em 1990, e a Conf erência Mundial sobre Direitos 
Humanos, realizada em 1993, em Viena, na Áustria. A prisão civil por dívida é inadmitida 
segundo esses acordos. Assim, em dezembro de 2008, o Plenário, ao julgar os Recursos 
Extraordinários (RE) 466343 e 349703 e o Habeas Cor pus (HC) 87585 decidiu que tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos têm caráter supralegal ao impedir a 
prisão por dívida de depositário infiel, salvo em casos em que há inadimplência de devedor 
voluntário e inescusável de pensão aliment ícia. 

Questões sobre direitos polít icos, como inelegibilidade, foram discutidas também no STF na 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 144 e constam dos artigos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da mesma forma, temas referen tes ao 
direito à vida foram julgados no STF. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510, o 
Plenário considerou constitucional a Lei de Biossegurança e permitiu a pesquisa com 
células-tronco embrionárias. No julgamento da ADPF 130, o Supremo deu amp la dimensão 
ao conceito de liberdade de expressão, declarando a incompatibilidade da Lei 5250/1967 
(Lei de Imprensa) com a Constituição Federal.  

 
Íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

Preâmbulo 
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Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo;  

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a 
atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 
em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi 
proclamado como a mais alta inspiração humanos;   

Considerando que é essencial a proteção dos direitos humanos através de um regime de 
direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a 
tirania e a opressão;  

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações;  

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé 
nos direitos fundamentais humanos, na dignidade e no valor da pessoa humana, na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o 
progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais 
ampla;  

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação 
com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais;   

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta 
importância para dar plena satisfação a tal compromisso:   

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal  dos Direitos humanos como 
ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os 
indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se 
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 
liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o 
seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos 
próprios Estados-membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.  

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  

Artigo 2° 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades pr oclamados na 
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de 
língua, de religião, de opinião polít ica ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situação.  

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto polít ico, jurídico ou 
internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 
independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.  

Artigo 3° 

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

Artigo 4° 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos 
escravos, sob todas as formas, são proibidos.  

Artigo 5° 
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Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Artigo 6° 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua 
personalidade jurídica. 

Artigo 7° 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos 
têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração 
e contra qualquer incitamento a tal discriminação.  

Artigo 8° 

Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições  nacionais competentes 
contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela 
lei. 

Artigo 9° 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.  

Artigo 10 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos 
e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja 
deduzida. 

Artigo 11 

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua 
culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as 
garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.   

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da s ua prática, não 
constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não 
será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato 
delituoso foi cometido. 

Artigo 12 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 
intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei.  

Artigo 13 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior 
de um Estado.  

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e 
o direito de regressar ao seu país.  

Artigo 14 

1. Toda a pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo 
em outros países.  

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por 
crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e ao s princípios das Nações 
Unidas. 

Artigo 15 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.   
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2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

Artigo 16 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, 
sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura 
da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.   

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros 
esposos.  

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta 
e do Estado. 

Artigo 17 

1. Toda a pessoa, individual ou coletivamente, tem direito à propriedade .  

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.  

Artigo 18 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este 
direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de  
manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 
privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.  

Artigo 19 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito 
de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 
consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.  

Artigo 20 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíf icas.   

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.  

Artigo 21 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios, públicos do seu 
país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.   
2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do 
seu país.  

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir -
se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual,  
com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.  

Artigo 22 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode 
legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com 
a organização e os recursos de cada país.  

Artigo 23 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de t rabalho e à proteção contra o desemprego.   
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.   
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e 
à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, 
por todos os outros meios de proteção social.   
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4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em 
sindicatos para defesa dos seus interesses.  

Artigo 24 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação 
razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.  

Artigo 25 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou 
noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade.  
2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social.  

Artigo 26 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 
correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O 
ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve 
estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.   
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem 
como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.   
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos 
filhos. 

Artigo 27 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, 
de fruir as artes e de participar no progresso científ ico e nos benefícios que deste 
resultam.  
2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligad os a qualquer 
produção científ ica, literária ou artística da sua autoria.  

Artigo 28 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem 
capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na pre sente 
Declaração. 

Artigo 29 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e 
pleno desenvolvimento da sua personalidade.   

2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às 
limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e 
o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da 
moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.   

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins 
e aos princípios das Nações Unidas.  

Artigo 30 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver 
para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade 
ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.  
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GOVERNADOR PEDE QUE DECISÕES JUDICIAIS CONTRA CEASA/PA SIGAM RITO DOS 
PRECATÓRIOS 

O governador do Pará, Simão Jatene, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 555), com pedido de liminar, 
para questionar decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT -8) que 
determinam que as execuções de decisões judiciais contra a Centrais de Abastecimento do 
Pará (Ceasa/PA) sejam feitas seguindo o rito das empresas privadas, e não dos precatórios 
judiciais, como prevê ao artigo 100 da Constituição Federal.  

De acordo com o autor, a Justiça do Trabalho no Pará vem de terminando que a execução 
dos débitos trabalhistas da Ceasa seja processada pelo rito destinado às pessoas jurídicas 
de direito privado, principalmente usando recursos como constrição patrimonial e penhora 
de contas e valores, como se a entidade fosse exploradora de atividade econômica. O 
governador explica que apesar de formalmente estabelecida como empresa de direito 
privado, a Ceasa presta serviço essencial na sua área de atividade, caracterizando -se como 
legítima entidade prestadora de serviço público.  

Contudo, em que pese os relevantes serviços que vem prestando e não obstante sua 
finalidade nitidamente pública, a Justiça do Trabalho não tem reconhecido que a Ceasa/PA 
detém as prerrogativas próprias dos entes públicos e possui direito ao regime de preca tório 
e de pagamento por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV), conforme prevê o 
artigo 100 da Constituição, ressalta o governador paraense.  

As decisões questionadas se fundamentam na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 
(TST) mas violam a interpretação dada pelo STF a dispositivos constitucionais, diz o autor. 
Para o governador, a agressão judicial cometida pelo TRT-8, ao não reconhecer a finalidade 
pública da Ceasa, viola a regra do artigo 173 (parágrafo 1º, inciso II) da Constituição 
Federal, na medida em que o Tribunal não leva em conta o fato de que a Ceasa não é 
exploradora de atividade econômica, não compete no mercado, exerce f inalidade pública, 
não distribui lucros e é dependente integral e direta das dotações orçamentárias do Est ado. 

Ao pedir a concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da cautelar com a 
determinação de que as decisões judiciais trabalhistas contra a Ceasa sigam o rito dos 
precatórios, o governador revela que a aplicação do regramento ordinário de execução 
destinado a empresas privadas está gerando inúmeras ordens de bloqueios e penhoras em 
suas contas. 

O relator da ação é o ministro Celso de Mello.  

 

MINISTRA ACOLHE RECLAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA (SP) CONTRA 
DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A INATIVOS 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente a 
Reclamação (RCL) 31157, apresentada pelo Município de Catanduva (SP), e determinou 
que a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ -SP) 
profira nova decisão na ação coletiva que envolve o Sindicato dos Funcionários e 
Servidores Públicos do município e o governo local, observando as disposições da Súmula 
Vinculante 55 do STF. O verbete dispõe que “o direito ao auxílio -alimentação não se 
estende aos servidores inativos”. Após sua edição, o município paulista editou decreto 
excluindo inativos e pensionistas do pagamento do auxílio -alimentação. 

Julgando recurso de apelação apresentado pelo sindicato contra a decisão de primeira 
instância que havia indeferido pedido para que o pagamento fosse restabelecido, a 
Segunda Câmara de Direito Público do TJ-SP apontou o caráter remuneratório da verba e 
reconheceu o direito de 700 inativos e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência 
Municipal ao recebimento do auxílio -alimentação. 
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Segundo o acórdão, a despeito de o Decreto 7.150/2017 ter excluído servidores inativos e 
pensionistas do rol de beneficiários do “cartão-alimentação” instituído pela Lei Municipal 
3.117/1995 (alterado para “cartão cesta -básica” pela Lei 4.623/2008), nenhum de seus 
artigos revogou a parte que garante a continuidade do pagamento integral do benefício “aos 
servidores afastados por motivo de doença ou acidente, inclusive àqueles em gozo de 
auxílio-doença ou auxílio acidente, junto ao INSS”. Por prever a manutenção do benefício 
nesses casos, estaria evidente a natureza remuneratória do auxílio -alimentação. 

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia af irmou que o entendimento da Segunda Câmara 
de Direito Público do TJ-SP diverge da Súmula 55 do STF, como apontou o parecer da 
Procuradoria-Geral da República, ao salientar que a Corte entendeu que o direito não se 
estende aos inativos por força do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal porque 
se trata, na verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida 
exclusivamente ao servidor que se encontra no exercício de suas funções, não se 
incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria.  

 

LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS DEVE SER UM PROCESSO CONTÍNUO NA VIDA DAS 
NAÇÕES, AFIRMA MINISTRO CELSO DE MELLO 

Em homenagem à data em que se celebram os 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, nesta quarta-feira (10), o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro 
Celso de Mello, afirmou que a luta pelos direitos humanos deve refletir um compromisso 
ético e polít ico irrenunciável com a edif icação de uma sociedade aberta e democrática, 
fundada em valores como liberdade, igualdade, pluralismo polít ico e solidariedade. 

Leia a íntegra da declaração do ministro: 

“A luta pelos direitos humanos, além de representar um processo contínuo e permanente na 
vida dos povos e das nações, deve refletir um compromisso ético e polít ico irrenunciável 
das gerações presentes e futuras com a edif icação de uma sociedade aberta e democrática, 
fundada nos valores essenciais da liberdade, da igualdade, do pluralismo polít ico e da 
solidariedade. 

Nesse contexto, incumbe ao Magistrado o desempenho incondicional de um dever que lhe é 
inerente: o de velar pela intangibilidade dos direitos fundamentais da pessoa humana, o de 
repelir práticas governamentais abusivas, o de conferir prevalência à essencial dignidade 
da pessoa humana, o de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos 
vulneráveis contra práticas discriminatórias e o de neutralizar qualquer ensaio de opressão 
estatal.” 

Brasília, 10 de dezembro de 2018.  

Ministro José Celso de Mello Filho 

Supremo Tribunal Federal 

 

MINISTRO REJEITA MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS PELA DEFESA DA EX -
PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou três mandados de 
segurança (MS 34193, MS 34371 e MS 34441) impetrados pela defesa da ex-presidente da 
República Dilma Rousseff contra atos do Poder Legislativo relacionados ao processo que 
resultou no seu impeachment. Nos três casos, o relator originário, ministro Teori Zavascki, 
havia indeferido pedidos de liminar em 2016.  

MS 34193 

No MS 34193, a ex-presidente questionou a autorização dada pela Câmara dos Deputados 
para a instauração do processo por crime de responsabilidade contra ela no Senado 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/notaMCM70anosDeclaracao.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS34193.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS34371.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS34441.pdf


12 

 

Federal. Na decisão, o relator explicou que, no processo de impedimento do presidente da 
República no Brasil, cabe ao Poder Judiciário apenas eventual juízo de constitucionalidade 
do recebimento da acusação. Segundo o ministro, o princípio fundamental da separação 
dos Poderes afasta a possibilidade de ingerência do Judiciário em questões iminentemente 
polít icas. Dessa maneira, o STF tem o dever de analisar se a decisão da Câmara dos 
Deputados, no exercício de seu poder discricionário, “está vinculada ao império 
constitucional”.  

Como o STF não pode substituir o mérito de decisões polít icas proferidas no impeachment e 
como não há qualquer comprovação de ilegalidade, o mandado de segurança é inviável, 
concluiu o ministro ao indeferir o pleito.  

MS 34371 e MS 34441  

Nesses dois mandados de segurança, a defesa de Dilma Rousseff questionava a edição da 
Resolução 35/2016 do Senado Federal e a sentença condenatória que formalizaram a 
conclusão do julgamento de seu processo de impeachment, resultando na perda do 
mandato por crime de responsabilidade.  

O MS 34371 questionava dois aspectos do processo de impeachment: a tipif icação das 
condutas (crimes que não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal) e o ato de 
pronúncia, no qual o relator no Senado teria adotado classificação jurídica diferente da 
contida na denúncia aprovada pela Câmara dos Deputados.  

No MS 34441, os advogados sustentavam que o impeachment estaria viciado por um 
“patente e induvidoso desvio de poder”, que não teria decorrido apenas da ação 
“degenerada e ilícita” do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e de 
seus apoiadores diretos, mas de um conjunto muito mais amplo de deputados e senadores.  

Ao julgar o mérito dos mandados de segurança, o ministro Alexandre de Moraes af irmou 
que compete somente ao Senado Federal – enquanto juiz natural – analisar o mérito da 
acusação feita contra o presidente da República e decidir em única e últ ima instância por 
sua condenação ou absolvição, sem qualquer previsão constitucional de recurso ou mesmo 
revisão. Segundo o ministro, não compete ao STF modificar a conclusão de mérito 
resultante da manifestação de 61 senadores, entre 81 votantes, sob a fundamentação de 
“inexistência de motivos jurídicos plausíveis ou de justa causa para a sua condenação por 
crime de responsabilidade, em especial quanto aos delitos de contratação de operações de 
crédito e abertura de crédito, sem autorização do Congresso Nacional”.  

O relator salientou que, no procedimento de impeachment, deve ser resguardado o devido 
processo legal ao presidente da República, com observância dos princípios da ampla 
defesa e do contraditório, e que o ato impugnado os observou. Segundo o ministro 
Alexandre de Moraes, não há provas de desvio de final idade e erros de procedimento na 
análise das arguições de nulidades, na apreciação das preliminares ou na formulação dos 
quesitos, não havendo, consequentemente, comprovação de efetivo prejuízo ao exercício 
do direito de defesa. 

CF, MB, VP/CR 

Leia mais: 

11/5/2016 – Negada liminar que buscava suspender o processo de impeachment  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=316349  

8/9/2016 – Negada liminar que pedia suspensão de ato do Senado que afastou Dilma 
Rouseff definit ivamente do cargo 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324865  

20/10/2016 – Negada liminar em que ex-presidente Dilma buscava suspender impeachment  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=327764  

 



13 

 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA NO STF RESTITUEM 
MAIS DE R$ 780 MILHÕES EM MULTAS NA OPERAÇÃO LAVA-JATO 

Os acordos de colaboração premiada homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no 
âmbito da Operação Lava-Jato resultaram no pagamento de multas no va lor total de R$ 
782.219.865,00. A informação consta de balanço divulgado, nesta segunda -feira (10), pelo 
ministro Edson Fachin, relator no STF da operação que investiga crimes relacionados a 
desvios na Petrobras. 

No total, foram homologadas 110 colaborações premiadas desde 2016. O relator original da 
operação, ministro Teori Zavascki (falecido), homologou 21 acordos, com multas fixadas R$ 
77,3 milhões. Seu sucessor, o ministro Edson Fachin, foi responsável pela homologação de 
12 acordos, com multas no valor  de R$ 171,9 milhões. Os 77 acordos celebrados por 
executivos do Grupo Odebrecht, homologados pela ministra Cármen Lúcia, na qualidade de 
presidente do Tribunal, antes de ser sorteado o novo relator da operação, resultaram na 
arrecadação de R$ 532,9 milhões. 

Inquéritos 

Desde seu início, a Operação Lava-Jato teve 300 inquéritos instaurados no STF, dos quais 
18 foram arquivados, 13 foram declinados a outras instâncias e 65 processos foram 
redistribuídos a outros ministros, por não ter sido reconhecida a preve nção com o processo 
de origem. Entre os inquéritos com denúncia oferecida, 13 tiveram as denúncias 
examinadas, com 8 recebidas e convertidas em ações penais. Os outros 11 inquéritos estão 
em fase de processamento. 

Ações Penais 

Até o momento, foram instauradas 8 ações penais, das quais 2 foram julgadas, uma 
resultando em condenação e outra em absolvição. Nas ações em tramitação, duas estão em 
diligências complementares (com instrução penal encerrada), duas conclusas ao revisor, 
uma em instrução criminal e outra em fase de citação do réu. 

Petições 

Dos procedimentos sem definição de classe, ainda estão em andamento 345 petições 
(PET). Esses procedimentos referem-se a feitos como colaborações premiadas, pedidos de 
abertura de inquéritos, compartilhamento de provas, restituições de objetos apreendidos 
entre outros pedidos. No total, foram 5894 petições e expedientes protocolados pelo 
Ministério Público, pelas defesas dos investigados e por outros órgãos com interesse ou 
atuação nos processos. 

Ações Cautelares 

Atualmente há 133 ações cautelares referentes à Lava Jato em andamento no STF. Por 
meio dessas ações são analisados pedidos como prisões temporárias e preventivas, buscas 
e apreensões, interceptações telefônicas, quebras de sigilos bancários e telefônicos e 
quebras de sigilos de dados. 

Veja aqui a íntegra do relatório. 

 

MINISTRO DIAS TOFFOLI ASSINA TERMOS DE COOPERAÇÃO SOBRE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Dias Toffoli, assinou nesta terça-feira (11) termos de cooperação do CNJ com o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e com o Programa das Nações Uni das 
para o Desenvolvimento (Pnud) para imprimir efetividade aos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente e reforçar o desenvolvimento de solução de inteligência artif icial 
aplicada à ampliação do acesso à Justiça.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/LJRelatrioCompilado2018.pdf
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Segundo o ministro Dias Toffoli, os termos são voltados a concretizar, em âmbito do 
Judiciário nacional, as diretrizes pactuadas na Agenda 2030, formalizadas nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos quais o Brasil aderiu, especialmente a Meta 5, 
que trata da igualdade de gênero, e a Meta 16, que versa sobre paz, justiça e instituições 
eficazes. “Os termos de cooperação representam o trabalho de aprimoramento da atuação 
do Judiciário na promoção dos direitos da criança e do adolescente e na realização de 
diagnósticos e pesquisas sobre o Poder Judiciário, os quais subsidiarão a criação de 
polít icas de promoção de acesso a uma Justiça célere, eficaz e transparente, em 
alinhamento com as diretrizes e preceitos de direito internacional”, af irmou.  

De acordo com o presidente do STF e do CNJ, a cooperação com a Unicef tem o objetivo de 
realizar ações relacionadas à garantia do acesso à Justiça e ao enfrentamento da violência 
institucional ou interpessoal, seja ela f ísica, sexual ou psicológica, contra as crianças e os 
adolescentes. A temática principal é voltada ao aprimoramento dos procedimentos e 
metodologias amigáveis para crianças e adolescentes em contato com o sistema de Justiça, 
nas condições de autores, testemunhas ou vítimas de violência.  

“Queremos todos tornar eficaz o sistema instituído pela Lei 13.341/2017, que apresentou 
grande avanço especialmente em dois pontos específ icos: a ampliação do escopo da 
consideração da violência também às crianças e aos adolescentes que a testemunham e a 
especificação de que a violência pode ser f ísica, psicológica, sexual e institucional”, 
destacou. 

Acesso à Justiça 

Em relação ao Pnud, o ministro explicou que o termo tem como fim o desenvolvimento de 
solução de inteligência artif icial aplicada à ampliação do acesso à Justiça. “O CNJ tem o 
importante desafio de criar uma base de dados nacional, dotada de um extenso repositório 
de dados processuais e a ser utilizada no desenvolvimento de diagnósticos precisos e 
confiáveis que subsidiem a criação de parâmetros, diretrizes e polít icas garantidoras da 
celeridade processual”, assinalou.  

Segundo o presidente do STF e do CNJ, a implantação do Projeto da Replicação Nacional 
permitirá ao conselho a geração, de forma atualizada e automatizada, da base de dados 
processuais de todos os tribunais brasileiros,  com informações detalhadas acerca dos 
processos em trâmite –movimentações, assuntos, classes e identif icação das partes e seus 
endereços. “Esse conjunto de dados tem a capacidade de aprimorar e de revolucionar o 
sistema de estatísticas do Poder Judiciário ”, frisou. 

Eficiência no Judiciário  

O representante residente do Pnud no Brasil, Didier Trebucq, ressaltou que o programa 
estabeleceu um fundo internacional para impulsionar projetos inovadores em vários países 
que buscam aprimorar a ef iciência das unidades judiciárias. “Essa cooperação com o CNJ é 
uma contribuição fundamental para a Agenda 2030, especialmente o ODS 16, que busca 
melhorar a eficiência das instituições e a transparência dos países”, ressaltou.  

A representante da Unicef no Brasil, Florence Bauer, anunciou que uma das prioridades do 
fundo em 2019 será trabalhar temas relacionados com justiça e infância, como a questão do 
abuso sexual. “A parceria com o CNJ é fundamental porque ajudará a termos mais dados e 
informações para podermos contribuir com esse debate”, concluiu.  

 

SUSPENSO JULGAMENTO DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÕES 
CONTRA O EX-MINISTRO RICARDO BERZOINI 

Pedido de vista da ministra Cármen Lúcia suspendeu o julgamento, pela Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF), de agravo regimental na Petição (PET) 7791 apresentado 
pela defesa de Ricardo Berzoini, ex-ministro nos governos dos presidentes Lula e Dilma 
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Rousseff, contra decisão que indeferiu o pedido de arquivamento da investigação a que 
responde por associação criminosa.  

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), de 2002 a 2016, Berzoini e outros 
integrantes do denominado “núcleo político” do Partido dos Trabalhadores (PT) teriam 
estruturado organização criminosa para o cometimento de delitos contra a Administração 
Pública, em especial em desfavor da Petrobras. Após investigações, a Procuradoria -Geral 
da República (PGR) ofereceu denúncia no Inquérito (INQ) 4325 contra oito, dos dez 
investigados - Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Guido Manteg a, 
Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo Silva, João Vaccari Neto e Edinho Silva. Quanto a Ricardo 
Berzoini e Jaques Wagner, a PGR solicitou a remessa dos autos à 13ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Paraná para que as investigações prosseguissem em primeira 
instância. 

A defesa de Berzoini sustenta, em síntese, que o fato de o ex-ministro não ter sido incluído 
entre os denunciados significou o arquivamento implícito das investigações em seu 
desfavor. Alega que pesa contra ele apenas a acusação, por meio de col aboradores 
premiados, de que teria participado de reunião com representantes da Construtora Andrade 
Gutierrez para tratar de pagamentos indevidos em favor do PT. Contudo, afirma, não foram 
obtidos elementos de prova que demonstrem a veracidade das alegaçõe s dos 
colaboradores. 

O julgamento teve início no último dia 13 de novembro, quando o relator, ministro Edson 
Fachin, votou pelo desprovimento do agravo para manter a decisão por meio da qual havia 
determinado o envio dos autos em relação a Berzoini para a Seção Judiciária do Distrito 
Federal. Após o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes pediu vista antecipada dos autos.  

Voto-vista 

Em seu voto-vista, na sessão desta terça-feira (11), o ministro Gilmar Mendes destacou que 
a jurisprudência do STF prevê a possibilidade de arquivamento de ofício de investigações 
nos casos em que se verif ica, desde logo, a extinção da punibilidade e a atipicidade do fato, 
a inexistência de justa causa ou a retomada indevida de investigação arquivada. Mais 
recentemente, complementou o ministro, a Corte aplicou este entendimento para os casos 
em que não existirem elementos mínimos de materialidade ou autoria delit ivas e de 
hipótese de violação de direito à razoável duração do processo. “Portanto, é possível que o 
Judiciário determine o arquivamento de inquéritos infundados para a proteção dos direitos e 
garantias fundamentais dos investigados”, disse o ministro Gilmar Mendes.  

No caso concreto, após mais de dois anos de investigações sem o oferecimento de 
denúncia contra Berzoini, disse o ministro, f ica evidente a ausência de provas do fato que 
foi imputado através do depoimento dos colaboradores. “O oferecimento da denúncia contra 
oito dos dez investigados, com o auxílio das declarações e dos elementos de provas 
carreados aos autos pelos colaboradores, evidencia que foram realizadas todas as 
diligências cabíveis sem, contudo, se apurarem elementos mínimos de participação do 
recorrente”, afirmou.  

O ministro ressaltou ainda que a PGR, em contrarrazões, não indicou eventuais diligência s 
ainda pendentes que possam demonstrar a participação do ex -ministro nos fatos em 
apuração. A acusação, diz, “pretende apenas remeter à primeira instância uma investigação 
absolutamente destituída de base fática, um inquérito natimorto em relação ao recor rente, 
em evidente prejuízo aos seus direitos de não ser submetido a uma investigação por prazo 
indefinido e desarrazoado sem a existência de justa causa”.  

O ministro votou pelo provimento do agravo com o arquivamento de ofício do Inquérito 4325 
em relação a Ricardo Berzoini. Ressalvou, contudo, a possibilidade de reabertura das 
investigações caso surjam novas provas, nos termos do artigo 18 do Código de Processo 
Penal (CPP). 

Reformulação 
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O relator da ação, ministro Edson Fachin, reformulou o voto anteriormente proferido para 
acompanhar a conclusão apresentada no voto-vista do ministro Gilmar Mendes. O relator 
reconheceu que não houve, por parte do Ministério Público, a oferta de denúncia tampouco 
a indicação de qualquer elemento que justif ique a manutenção da investigação contra 
Berzoini na primeira instância. “Verif iquei que o Ministério Público não aditou nenhum 
elemento de prova nem fez referência a nenhuma diligência em curso”, concluiu Fachin. O 
relator também fez a ressalva de que a investigação poderá ser reaberta, caso surjam 
novos elementos de prova. 

 

STF DEFINE SESSÕES DO PLENÁRIO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019  

O Supremo Tribunal Federal (STF) publica no Diário da Justiça desta quarta -feira (12) o 
calendário das sessões plenárias previstas para o primeiro semestre de 2019. Ao todo, 
serão realizadas 44 sessões. Para compensar os feriados que caem nas quartas e quintas -
feiras, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, convocou sessões extraordiná rias. 
 
Os ministros do STF costumam se reunir para deliberação colegiada às quartas -feiras e 
quintas-feiras, a partir das 14h. Às quartas, as sessões de julgamento são ordinárias. As 
sessões de quinta-feira são consideradas extraordinárias e necessitam ser  convocadas 
formalmente. Além dessas, a Presidência pode convocar outras sessões de julgamento, 
normalmente nos mesmos dias da semana, no período da manhã. Há, ainda, as sessões 
solenes, como a que abre o ano judiciário, no primeiro dia útil de fevereiro. O calendário do 
semestre abrange todas essas situações.  

Confira aqui as datas de sessões plenárias do primeiro semestre de 2019.  
 
Previsibilidade 
 
Na próxima semana, o ministro Dias Toffoli deverá divulgar os processos que entrarão na 
pauta do Plenário até junho de 2019, seguindo a linha adotada desde sua posse, quando 
anunciou a pauta das sessões plenárias até dezembro. O fundamento é garantir ao s 
operadores do Direito e à própria sociedade o conhecimento antecipado dos temas a serem 
tratados, a fim de que se programem com antecedência ou se mobilizem em torno de 
questões de relevância social.  

De acordo com o presidente do STF, a divulgação prévia  da pauta confere previsibilidade à 
atuação do Tribunal, promove maior segurança jurídica e, em última análise, resulta na 
melhoria da prestação jurisdicional.  

 

STF RECEBERÁ CERTIFICADO DA UNESCO POR DECISÃO HISTÓ RICA QUE 
RECONHECEU UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR  

Nesta quarta-feira (12), às 18h, o Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do 
Mundo da Unesco entregará ao Supremo Tribunal Federal (STF) certif icado MoWBrasil 2018 
em razão de decisão da Corte que reconheceu a união estável homoafetiva e a garantia dos 
direitos fundamentais aos homossexuais. A decisão foi inscrita no Registro Nacional do 
Brasil como patrimônio documental da humanidade.  

O certif icado será entregue no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, no Rio de Janeiro 
(RJ), ao ministro Ayres Britto (aposentado), que representará o STF. Ele foi o relator das 
ações que trataram do tema: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277, ajuizada pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR), e da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 132, proposta pelo governo do Rio de Janeiro.   

Na sessão plenária de hoje, o presidente do STF comunicou o recebimento desse 
certif icado e destacou que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer esse direito por decisão 
judicial. "Isso ficará registrado como patrimônio documental da humanidade", afirmou. "Esse 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/CALENDRIODO1OSEMESTREDE2019_CG002.pdf
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reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados no país e o 
compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação, 
como prevê o inciso IV do artigo 3º da Constituição da República".  Dias Toffoli parabenizou 
a Secretaria de Documentação do STF e todos os servidores da Corte que contribuíram 
para "essa histórica e relevante iniciativa".  

A secretária-geral do STF, Daiane Nogueira de Lira, também participará da solenidadae de 
entrega do certif icado. Na sua avaliação, este é um grande marco histórico par a o Supremo 
e para o Brasil. “O certif icado é uma conquista que simboliza mais um importante passo na 
plena realização de um Brasil com menos intolerância e mais igualdade e respeito às 
minorias e à diversidade”, ressaltou.  

Ações 

A ADI 4277 e a ADPF 132 foram julgadas em conjunto em maio de 2011 pelo Plenário do 
Supremo. Por unanimidade, a Corte reconheceu a união homoafetiva como entidade 
familiar, sujeita às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva.  

ADIs e ADPFs são classes processuais do controle concentrado de constitucionalidade das 
normas, assim, de acordo com a Constituição Federal, possuem efeito vinculante (de 
cumprimento obrigatório) e ef icácia erga omnes (para todos), constituindo, assim, 
precedente a ser seguido por todos os juízes e tribunais do país.  

 

GRUPO DE TRABALHO DEBATE SEGURANÇA DE JUÍZES, MODERNIZAÇÃO DE LEIS E 
BANCO DE INTELIGÊNCIA 

A segurança dos juízes criminais, a criação de um banco nacional de inteligência com 
informações sobre organizações criminosas e necessidade de atualização legislativa na 
área penal foram temas abordados em reunião do ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), com magistrados integrantes do Grupo de Trabalho (GT) 
instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a discussão de polít icas 
na área da segurança pública. Esta foi a segunda reunião do grupo criado pela Portaria CNJ 
147/2018, assinada pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Na primeira 
reunião foi definido o cronograma de atividades que se encerra em 31/7/2020 com a 
apresentação relatório e propostas.  

Segurança proativa 

Coordenador do Grupo de Trabalho, o ministro Alexandre de Moraes disse aos jornalistas 
que a segunda reunião foi realizada apenas com os juízes criminais estaduais e federais e 
integrantes de associações de magistrados para discutir as necessidades internas da 
magistratura. Entre essas demandas está a segurança dos juízes, principalmente aqueles 
que lidam com o crime organizado e os que são corregedores de presídios e juízes de 
execuções penais. “É necessária a discussão de uma segurança proativa e não reativa – 
aguardar que haja problemas, ou que sejam ameaçados”, afirmou.  

O ministro acrescentou que sempre defendeu que segurança pública não envolve só a 
condenação, mas também as etapas de investigação e de execução penal, daí a 
necessidade de ouvir as demandas dos magistrados do setor. Salientou ainda que há quase 
30 anos insiste na questão de que não há segurança pública eficiente se o Poder Judiciário 
não participar . “Quem julga, quem condena, quem é responsável pelas medidas de 
execução e pela aplicação da polít ica criminal e penitenciária no Brasil é a Justiça”, 
reforçou o ministro que já exerceu as funções de promotor, secretário de Segurança Pública 
de São Paulo e ministro da Justiça. 

Inteligência 

Segundo o coordenador do GT, falta ao Poder Judiciário um setor de inteligência que 
permita o cruzamento de dados e informações sobre organizações criminosas. O ministro 
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afirmou que está em estudo a criação de um banco nacional de dados que permita essa 
troca de informações não só no âmbito do Judiciário, mas também com as polícias e as 
Forças Armadas, para tornar mais efetivo o combate ao crime organizado. Ele defendeu 
ainda alterações legislativas que permitam melhorar a prestação jurisdicional.  

Em fevereiro de 2019, o ministro se reunirá com todos os juízes criminais estaduais e 
federais do Brasil para discutir amplamente as questões abordadas pelo Grupo de Trabalho 
e receber sugestões para implantação das medidas necessárias para melhorar a efetividade 
Justiça, garantir a segurança dos juízes, permitir a atualização das leis e favorecer o 
intercâmbio de informações na área de intel igência em prol da segurança pública.  

 

PRESIDENTE DO STF DEFENDE EQUILÍBRIO ENTRE EXPOSIÇÃO E OPORTUNIDADES 
NAS REDES SOCIAIS 

O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Dias Toffoli, afirmou, nesta quarta-feira (12/12), que a presença dos juízes nas 
redes sociais representa um dos grandes desafios da administração judicial atual. A 
af irmação foi feita na abertura do encontro preparatório para a reunião nacional sobre 
juízes e mídias sociais, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

"É importante discutir questões como a superexposição e os limites das manifestações", 
observou o ministro. "O uso das mídias sociais pode representar também algumas 
oportunidades institucionais para o Poder Judiciário, como instrumen to de prestação de 
contas, divulgação de atividades e produtividade, transparência e proximidade com a 
comunidade, de modo que precisamos encontrar o equilíbrio".  

Para o presidente do STF, é necessário orientar e capacitar os integrantes do Judiciário 
acerca do uso adequado das mídias sociais, a fim de preservar a sua autoridade. "Até hoje, 
não tenho contas no Twitter nem no Facebook e em nenhuma outra rede social e só 
participo do grupo dos irmãos no WhatsApp. Não me sinto autorizado para falar em nome 
pessoal de questões relativas a opiniões ou desejos porque o juiz não pode fazê -lo. É o 
ônus que temos", disse. 

Equilíbrio 

A necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio também foi manifestada pos outros 
participantes do encontro. Segundo o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto 
Martins, o CNJ e a Corregedoria estão atentos à conduta dos magistrados nas redes 
sociais. "O juiz não pode se afastar da sociedade, mas tem de servir de modelo e exemplo 
na sua vida diária para merecer a confiança do jur isdicionado e do cidadão", af irmou.  

Para o ministro do TST Aloysio Correa da Veiga, conselheiro do CNJ, ainda não estão 
claros os limites de atuação do magistrado nas redes sociais. "O juiz não deve ser proibido 
de usar as mídias sociais, mas deve se comportar de forma profissional e prudente. É 
preciso que a liberdade de expressão seja compartilhada com a responsabilidade de que se 
trata de um agente de Estado", defendeu.  

O presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin lembrou que o tema das 
mídias sociais já foi colocado na grade curricular da Enfam. "Não se trata de limitar as 
liberdades do juiz como cidadão, mas de preservar a sua independência, sua impa rcialidade 
e sua integridade", destacou. 

 

JULGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE MULTAS EM CONDENAÇÕES PENAIS É 
SUSPENSO 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta -feira (12) a discussão 
sobre a execução de multas em condenações penais. A cont rovérsia é sobre quem deve 
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executar a multa resultante de sentença condenatória: se a multa tem natureza penal e 
deve ser cobrada pelo Ministério Público junto à Vara de Execuções Penais ou se deve ser 
considerada apenas dívida de valor, a ser executada pe la Fazenda Pública. O tema é 
tratado na 12ª Questão de Ordem apresentada na Ação Penal (AP) 470, cujo julgamento foi 
retomado com o voto-vista do ministro Edson Fachin, e na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 3150, de relatoria do ministro Marco Au rélio, que começou a ser 
julgada nesta tarde. 

ADI 3150 

Nesta ação, a Procuradoria-Geral da República pede que seja dada interpretação conforme 
ao artigo 51 do Código Penal para que se legitime o Ministério Público como órgão 
competente para promover a cobrança da pena de multa. De acordo com a nova redação 
desse dispositivo, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será 
considerada dívida de valor, devendo ser cobrada de acordo com as normas da legislação 
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o Ministério Público tem 
responsabilidade sobre a cobrança da multa em qualquer fase da ação penal. Segundo ela, 
a alteração no Código Penal foi para acrescentar mais uma garantia à  cobrança da multa, 
mas a natureza jurídica da sanção, decorrente de ação penal, não foi modificada. Para 
Dodge, o MP, como titular da ação penal, deve ser também o responsável pela execução da 
pena – neste caso, a cobrança da multa.  

Na qualidade de amigos da corte (amici curiae), representantes da Defensoria Pública da 
União e das Defensorias Públicas dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e do Distrito Federal se posicionaram pela improcedência da ação. Segundo as 
instituições, a transformação da multa em dívida ativa é fundamental para a ressocialização 
dos sentenciados, pois permite que eles recuperem seus direitos polít icos e sociais com a 
extinção da pena privativa de liberdade sem que a pena de multa deixe de ser cobrada. 
Apontaram, também, o risco de retrocesso no sistema penal, pois haveria a possibilidade de 
alguém ser preso por dívida.  

O ministro Marco Aurélio, relator da ADI 3150, votou pela improcedência da ação. Segundo 
ele, o legislador fez uma opção polít ica de alterar a disciplina para a pena de multa, 
transformando a sanção em dívida de valor. Em seu entendimento, a alteração ocorrida é 
harmônica com o pronunciamento do STF no RE 349703, em que se proclamou a 
impropriedade da prisão por dívida. Ele destacou que a inclusão da multa na dívida ativa, 
com a cobrança efetuada exclusivamente pela Fazenda Pública, evita que eventual 
inadimplemento por parte de pessoas sem condições f inanceiras resulte em restrição à 
liberdade. 

O ministro salientou que a titularidade do Ministério Púb lico na ação penal não foi alterada, 
apenas o sistema de cobrança da multa que, deixando de ter conotação penal, com sua 
transformação em dívida ativa, passa a ser de responsabilidade da Fazenda Pública. 
Observou, ainda, que caso o MP seja responsável pela  cobrança de dívida ativa haverá 
conflito com normas constitucionais, pois este passará a substituir a Fazenda Pública.  

Voto-vista 

Em seu voto-vista na 12ª Questão de Ordem na AP 470, o ministro Edson Fachin, 
acompanhando parcialmente a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, salientou 
que, depois de convertida em dívida ativa, o inadimplemento da pena de multa não pode 
motivar a regressão de regime de cumprimento de pena nem representar obstáculo à 
progressão penal. Segundo ele, essas hipóteses con figurariam a prisão por dívida, que o 
STF já julgou inconstitucional. Entretanto, ele considera que a pena imposta na condenação 
só pode ser extinta após o cumprimento da pena privativa de liberdade e o pagamento da 
dívida. 
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Em relação à ADI 3150, o ministro Fachin acompanhou o ministro Marco Aurélio pela sua 
improcedência. Segundo ele, a alteração no Código Penal é constitucional, pois apenas 
aponta como marco para inclusão na dívida ativa a pena de multa que não tiver sido paga 
espontaneamente pelo sentenciado 10 dias após o trânsito em julgado da condenação. Para 
o ministro, com a modif icação, a legitimidade da cobrança de multa imposta em sentença 
condenatória passou a ser exclusiva da procuradoria da Fazenda Pública, detentora de 
legitimidade para atuar na execução f iscal.  

Fachin entende que não há risco de que a multa deixe de ser cobrada, ainda que o valor 
seja pequeno, pois essa modalidade de dívida não segue o patamar mínimo da Fazenda 
Pública para a inclusão de débitos em dívida ativa.  

Após o voto-vista do ministro Fachin, o julgamento foi suspenso. O presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, afirmou que a análise prosseguirá na sessão plenária de quinta -feira 
(13). 

 

DECISÃO DO STF SOBRE UNIÃO HOMOAFETIVA É RECONHECIDA COMO PATRIMÔNIO 
DOCUMENTAL DA HUMANIDADE DA UNESCO 

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta quarta -feira (12) o certif icado MoWBrasil 
2018, oferecido pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco, 
em razão de decisão histórica da Corte que reconheceu, em 2011, a união homoafet iva e a 
garantia dos direitos fundamentais aos homossexuais. A decisão foi inscrita como 
patrimônio documental da humanidade no Registro Nacional do Brasil. O ministro Ayres 
Britto (aposentado), relator das ações que trataram do tema (ADI 4277 e APDF 132),  
representou o STF em cerimônia realizada no início da noite no Instituto Histórico -Cultural 
da Aeronáutica, no Rio de Janeiro (RJ). A secretária -geral do STF, Daiane Nogueira de 
Lira, também esteve presente na solenidade.  

Não preconceito 

O ministro Ayres Britto afirmou que o reconhecimento da Unesco é honroso para todos os 
brasileiros e para o Supremo e lembrou que a premiação coincide com os 30 anos da 
Constituição Federal de 1988, comemorados em outubro deste ano. “Foi a Constituição que 
promoveu o parto inicial da democracia e depois desembocou no porto do não preconceito, 
tudo reconhecido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal”, ressaltou.  

“A Constituição é arejadora dos costumes e sabe enterrar ideias mortas”, ressaltou. 
Segundo o ministro, o Supremo proclamou, naquela decisão, o verdadeiro significado da 
Constituição que “é de proibição do preconceito em função do modo sexual de ser das 
pessoas”, e reconheceu que a união homoafetiva, com a formação de um novo núcleo 
doméstico em bases estáveis, “é constitutiva dessa entidade que tanto merece a proteção 
especial do Estado, a que chamamos família”. Ayres Britto entende que este é um caminho 
de qualidade civilizatória democrática e humanista. “É caminho sem volta, é descolonização 
mental”, assinalou. 

Caleidoscópio da história  

A presidente do Comitê Nacional da Memória do Mundo da Unesco, Jussara Derenji, 
ressaltou que “um caleidoscópio da história está se formando através de novas 
contribuições das instituições nacionais”. Ela explicou que o comitê t em como finalidade 
registrar documentos essenciais modif icadores da realidade e que a decisão do Supremo é 
um deles. “São marcos na nossa história que mudam o consentimento da sociedade”, 
destacou. 

Segundo ela, a Unesco tem um programa internacional e que o comitê brasileiro cuida dos 
documento relativos à história do Brasil, como a abolição da escravatura e a formação da 
fronteira noroeste do país. Sobre a edição deste ano, Jussara Derenji contou que foram 29 
concorrentes e, pelas regras da Unesco, são selecionadas 10 inscrições por ano. “Não quer 
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dizer que os outros não tivessem mérito, mas tivemos que escolher os 10 mais 
significativos”, afirmou.  

Decisão certificada pela Unesco  

O certif icado entregue ao Supremo Tribunal Federal refere-se à decisão da Corte na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277, ajuizada pela Procuradoria -Geral da República 
(PGR), e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, proposta 
pelo Governo do Rio de Janeiro. As ações foram julgadas em conjunto em m aio de 2011, 
quando, por unanimidade de votos, o Plenário reconheceu a união homoafetiva como 
entidade familiar, sujeita às mesmas regras e consequências da união estável 
heteroafetiva. 

Acervos inscritos 

O Programa Memória do Mundo da UNESCO (MoW) promove a preservação e o acesso ao 
patrimônio documental (arquivos e bibliografias) da humanidade. O Registro Nacional 
Brasileiro foi inaugurado em 2007 e, atualmente, conta com a inscrição de 111 acervos 
relacionados a diversos assuntos, dentre os quais se desta cam a Lei Áurea, os arquivos do 
jurista Rui Barbosa e do escritor Lima Barreto e documentos e partituras dos compositores 
Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazareth e Carlos Gomes. Também constam roteiros da 
primeira radionovela brasileira (1941-1943), registros de práticas médicas relacionadas ao 
tratamento e à cura de doenças na época do Brasil Colonial, história da luta dos direitos 
humanos no país, questões fundiárias, trabalhistas e temas ligados à educação e aos povos 
indígenas brasileiros. 

 

MINISTRO RECONSIDERA DECISÃO QUE HAVIA SUSPENDIDO MULTAS SOBRE 
TABELAMENTO DE FRETES 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou a liminar deferida na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5956 na qual havia determinado a suspensão da 
aplicação das medidas administrativas, coercit ivas e punitivas em caso de inobservância 
dos preços mínimos previstos para os fretes na Lei 13.703/2018. A reconsideração atendeu 
a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). 

Em 6/12, o ministro havia deferido a liminar após receber petição em que a Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apontava que a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), ao editar a Resolução 5.833/2018 para instituir sanções aos 
transportadores de carga que utilizam o modal rodoviário, não teria permitido a efetiva 
participação do setor agropecuário.  

No pedido de reconsideração, a AGU afirmou que os canais de participação dos setores 
interessados serão efetivados pelo próximo governo. Ao acolher o pedido, Fux observou  
que, conforme preconiza o artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, “o Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Com base nesse 
dispositivo, o relator da ADI vem priorizando as vias amigáveis de diálogo para a  solução 
das questões sociais subjacentes ao julgamento da causa, inclusive com a realização de 
audiências com as partes interessadas e de audiência pública.  

Por esses motivos, o ministro considerou que as informações trazidas aos autos pela AGU 
sugerem a existência de perigo na demora inverso, com a interrupção dos canais 
consensuais administrativos de resolução da controvérsia, na iminência de posse do novo 
governo. “Incide, portanto, o disposto no artigo 296 do CPC, o qual autoriza a revogação ou 
a modif icação da tutela provisória a qualquer tempo, mormente após a formação de 
contraditório sobre as questões específ icas que embasaram a decisão anterior”, concluiu.  

 

PLENÁRIO RETOMA JULGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE MULTAS EM 
CONDENAÇÕES PENAIS NESTA QUINTA-FEIRA (13) 
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve dar continuidade, nesta quinta -feira 
(13), ao julgamento de dois processos que discutem a execução de multas em 
condenações, tratada na 12ª Questão de Ordem apresentada na Ação Penal (AP) 470 e na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3150.  

A controvérsia é sobre quem deve executar a multa resultante de sentença condenatória. 
Se a multa tem natureza penal e deve ser cobrada pelo Ministério Público junto à Vara de 
Execuções Penais ou se deve ser considerada apenas dívida de valor, a ser executada pela 
Fazenda Pública. O julgamento foi interrompido ontem após a apresentação do voto -vista 
do ministro Edson Fachin.  

Também em pauta estão as ADIs 807 e 3037 que discutem normas que permitem aos 
empregados da antiga Companhia de Energia Elétrica Rio -Grandense fazer a opção 
retroativa pelo regime jurídico mais conveniente, para fins de contagem de tempo de 
serviço para aposentadoria. O julgamento foi interrompido por pedido de vista da ministra 
Rosa Weber, após manifestação do relator, ministro Dias Toffoli, que julgou procedentes as 
ações. 

As ADIS questionam os artigos 6º (parágrafo único) e 7º (cabeça) do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição gaúcha, que atribuem, também, a  
condição de servidores autárquicos a empregados anteriormente celetistas da Comissão 
Estadual de Energia Elétrica, admitidos até 9 de janeiro de 1964, e da Lei 9.136/1990, que 
os regulamenta. 

A pauta também traz também recursos extraordinários com repercu ssão geral reconhecida, 
como o RE 716378, que discute estabilidade para funcionário da Fundação Padre Anchieta. 
O recurso foi interposto pela fundação para questionar acórdão do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) que aplicou a estabilidade prevista no art igo 19 do ADCT a um funcionário 
dispensado sem justa causa em 2005, após aposentadoria espontânea em 1995. O 
julgamento será retomado com o voto da ministra Rosa Weber, após pedido de vista. 
Apenas o relator, ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inaplicabilidade da estabilidade 
constitucional para empregados da fundação.  

Confira, abaixo, todos os temas dos processos pautados para julgamento na sessão 
plenária de hoje, às 14h. A ordem de publicação da pauta não significa ordem de pregão 
dos processos. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal 
do STF no YouTube. 

Ação Penal (AP) 470 – 12ª Questão de Ordem  

Relator: ministro Luís Roberto Barroso 

Ministério Público Federal x José Dirceu de Oliveira e Silva e outros 
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão monocrática que assentou, para fins de 
execução na AP 470, a legitimidade do Ministério Público para exigir judicialmente, perante 
a Vara de Execução Penal, o valor das multas  fixadas, nos termos do artigo 164 da Lei de 
Execução Penal (LEP).  

A União sustenta que o dispositivo da LEP foi tacitamente revogado pela Lei 9.268/1996, 
que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, ao estabelecer que a multa será 
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida 
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas 
da prescrição.  

Nesse sentido, afirma que a própria multa, embora não tenha perdido sua origem  penal, 
“transmudou-se em dívida de valor e que, a partir da edição da Lei 9.268/1996, o Ministério 
Público não dispõe de legitimidade para executar tais multas”.   
Requer a reconsideração da decisão para determinar a legitimidade da Procuradoria -Geral 
da Fazenda Nacional para a execução das multas resultantes das condenações proferidas 
na ação penal. 
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O Ministério Público Federal alega que a nova redação conferida ao artigo 51 pela Lei 
9.268/1996 não retirou da multa decorrente de condenação criminal sua nat ureza penal e 
que a “razão da alteração legislativa foi unicamente impedir que, em caso de 
inadimplemento, a multa se convertesse em pena privativa de liberdade, como na redação 
anterior”. Sustenta que, uma vez aplicada pena de multa ao réu, ela deve ser e xecutada 
pelo Ministério Público, t itular da ação penal, e no Juízo das Execuções Penais, entre 
outros argumentos.  

Em discussão: saber se compete à Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional a execução de 
multa decorrente da sentença penal condenatória na AP 470. 
O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro Edson Fachin. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3150  

Relator: ministro Marco Aurélio 

Procurador-geral da República x Presidente da República e Congresso Nacional  
A ação questiona o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268/1996 
(transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, 
aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, 
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição).   
O requerente afirma que o dispositivo admite “a formação de duas vertentes hermenêuticas 
relevantes e antagônicas entre si: a alteração do artigo 51 teria retirado o caráter penal da 
multa e a mudança teria sido, apenas, procedimental”. Sustenta que a única interpretação 
viável do dispositivo é a que limita os efeitos da Lei 9.268/1996 à modificação do rito 
previsto na Lei 7.210/1984 (artigo 164, parágrafo 2°) sem ressalvar a competência da Vara 
de Execuções Penais. 

Alega que “deslocar-se, neste caso, a legitimidade processual para a Fazenda Pública 
viola, frontalmente, atribuição do Ministério Público, que lhe é privativa por força de 
mandamento constitucional e cria, a reboque, entendimento absu rdo, conferindo-se a 
implementação de sanção penal a uma Vara das Execuções Fiscais - quando é impossível 
destinar ao Juízo Penal a execução de dívida tributária”.   
Em discussão: saber se o Ministério Público tem legitimidade para promover a execução da 
pena de multa e se compete ao juízo das execuções penais processar e decidir sobre a 
pena de multa. 

PGR: no sentido de que em interpretação conforme, fique estabelecido que a redação do 
artigo 51 do Código Penal legitima o Ministério Público e marca a compet ência do juízo das 
Execuções Criminais ao ajuizamento e decisão, respectivamente, sobre a pena de multa.  
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 807  

Relator: ministro Dias Toffoli  

Procurador-Geral da República x Assembleia Legislativa e Governador do RS  
A ação questiona os artigos 6º, parágrafo único, e 7º, caput, do ADCT da Constituição do 
Rio Grande do Sul e da Lei estadual 9.123/1990, que asseguram aos empregados da extinta 
Companhia de Energia Elétrica Rio Grandense o direito de opção retroativa pe lo regime 
jurídico mais conveniente, para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. 
Os dispositivos ainda atribuem a condição de servidores autárquicos aos empregados da 
Comissão Estadual de Energia Elétrica, admitidos até 9 de janeiro de 19 64.  
Na ação, a PGR alega que os dispositivos violam os artigos 37, inciso II; 5º, inciso XXXVI; 
22, inciso I; e 173, parágrafo 1º, da CF, ao atribuírem a condição de servidores autárquicos, 
inclusive a efetividade e estabilidade, a empregados de uma socie dade de economia mista, 
e o direito de opção retroativa pelo regime jurídico estatutário, para fins de aposentadoria.  
Em discussão: saber se as normas impugnadas, ao atribuírem a condição de servidores 
autárquicos a empregados de sociedade de economia mist a, violam a Constituição.  
PGR: pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade.  
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*A ADI 3037 ajuizada pelo governador do Rio Grande do Sul foi apensada para julgamento 
conjunto a ser retomado com o voto-vista da ministra Rosa Weber.  

Ação Cível Originária (ACO) 843  

Relator: ministro Marco Aurélio 

Ministério Público do Estado de SP x MPF 

Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado pelo 8ª Promotoria Cível de Ribeirão 
Preto em face do Ministério Público Federal para apurar supost os desvios e irregularidades 
na aplicação dos recursos do Fundef destinados ao Município de Guatapará (SP). O 
procurador da República, a quem foi distribuído o procedimento, entendeu que a atribuição 
seria do Ministério Público Estadual e determinou a reme ssa dos autos ao procurador-geral 
de Justiça do Estado de São Paulo, “para designação de outro promotor de Justiça” para 
atuação no caso. Remetidos os autos à Promotoria de origem, suscitou -se o presente 
conflito. 
Em discussão: saber se é do Ministério Púb lico Federal a atribuição de atuar no referido 
procedimento administrativo investigatório.  

PGR: pelo reconhecimento da atribuição do Ministério Público Federal.  
O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro Luís Roberto Barroso.  
 
Petição (PET) 4575  

Ministério Público da Bahia x Ministério Público Federal   

Relator: ministro Marco Aurélio 

Conflito negativo de atribuições suscitado pelo Ministério Público da Bahia (MP -BA) contra 
o Ministério Público Federal (MPF) para apurar supostas irregularidades  na aplicação dos 
recursos do Fundef - atraso no pagamento de professores do Município de Pilão Arcado 
(BA). O procurador da República se manifestou entendendo que a atribuição seria do MP -
BA e determinou a devolução dos autos. O procurador -geral de Justiça adjunto do MP-BA 
suscitou perante o STJ conflito negativo de atribuições com o MPF. A relatora do caso não 
conheceu do conflito e determinou a remessa dos autos ao MP-BA por não se enquadrar a 
situação em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 105, inciso I, alínea “g”, da CF. O 
STJ, ao apreciar recurso (agravo regimental) interposto pelo MPF, reformou a decisão tão -
somente para determinar a remessa dos autos ao STF.  
Em discussão: saber se é do Ministério Público Federal a atribuição de atuar no refe rido 
procedimento administrativo investigatório.  

PGR: pelo reconhecimento da atribuição do Ministério Público Federal.  
O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro Luís Roberto Barroso.  

Recurso Extraordinário (RE) 570122 – Repercussão Geral  

Relator: ministro Marco Aurélio 

Geyer Medicamentos S/A x União  

Recurso interposto contra acórdão do TRF da 4ª Região que considerou que “a expressão 
'receita', introduzida no artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituiçã o Federal, pela Emenda 
Constitucional 20/1998, não implicou signif icativa modif icação do texto constitucional, visto 
que os conceitos de faturamento e receita bruta são equivalentes”. A recorrente alega 
violação ao artigo 246 da Constituição Federal, pois a modificação não poderia ter sido 
editada a partir de medida provisória.   

Em discussão: saber se é constitucional a ampliação da base de cálculo e da majoração da 
alíquota da Cofins instituída pela Lei 10.833/2003, resultante da conversão da Medida 
Provisória 135/2003. 

PGR: pelo não provimento do recurso.  
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O julgamento será retomado para fixação de tese de repercussão geral.  

Recurso Extraordinário (RE) 607642 - Repercussão Geral  

Relator: ministro Dias Toffoli   

Esparta Segurança Ltda x União  

O recurso discute a constitucionalidade da Medida Provisória (MP) 66/2002, a qual 
inaugurou a sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre 
o faturamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, com a consequente 
majoração da alíquota da referida contribuição associada à possibilidade de aproveitamento 
de créditos compensáveis para a apuração do valor efetivamente devido.  
O acórdão recorrido fixou que improcede a alegada inconstitucionalidade da MP, por ofensa 
ao disposto no artigo 246 da Constituição Federal. Alegou que a MP não regulamentou 
qualquer dispositivo constitucional com redação alterada pela Emenda Constitucional 
20/1998, como alega a recorrente. Apontou ainda que a contribuição para o PIS está 
expressamente prevista no artigo 239 da CF/88, que não foi alterado por qualquer emenda 
constitucional até esta data. Concluiu, ainda, que inocorre, também, ofensa aos princípios 
da isonomia e da capacidade contributiva.  

Em discussão: saber se é constitucional a MP 66/2002, a qual inaugurou a sistemática da 
não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre o faturamento das pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços, com a consequente majoração da alíquota da referida 
contribuição associada à possibilidade de aproveitamento de créditos compensáveis para a 
apuração do valor efetivamente devido.  

PGR: pelo não provimento do recurso extraordinário.  

O julgamento será retomado com voto do ministro Marco Aurélio.  

Recurso Extraordinário (RE) 716378 – Repercussão geral  

Relator: ministro Dias Toffoli  

Fundação Padre Anchieta x José Angel Arias   

Recurso extraordinário contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de revista interposto por José Angel Arias. 
A Fundação Padre Anchieta alega violação ao artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição 
Federal, e ao artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 
Sustenta tratar-se de fundação privada, possuindo natureza jurídica também privada, já 
reconhecida em decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, por 
esse motivo, os servidores, por serem celetistas, não fariam jus à estabilidade contida no 
artigo 19 do ADCT. Também alega incompetência da Justiça do Trabalho para julgar 
controvérsias acerca do reconhecimento da estabilidade a servidor celetista, sendo 
competente a Justiça Comum estadual para apreciar tal matéria, nos termos da atual 
orientação jurisprudencial do Supremo. 

Em discussão: saber se os empregados da Fundação Padre Anchieta têm direito à 
estabilidade excepcional de que trata o artigo 19 do ADCT.  PGR: pelo desprovimento do 
recurso extraordinário. O julgamento será retomado com o voto-vista da ministra Rosa 
Weber. 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 830727 - Agravo Regimental  

Relator: ministro presidente  

Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao ARE tendo em conta 
certidão expedida pela Secretaria Judiciária que apontava a in tempestividade do recurso 
extraordinário. 

O agravante alega, em síntese, que o recurso extraordinário, interposto em 10/2/2014, é 
tempestivo e, “para demonstrar tal fato, traz -se aos autos o inteiro teor das Resoluções do 
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TJSC 25/2013 e 58/2013, além de certidão expedida pelo diretor de Recursos e Incidentes 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atesta a suspensão dos prazos processuais 
no período de 20/12/2013 a 19/1/2014 em todo o Poder Judiciário catarinense”. Assim, aduz 
que, “tendo o Estado sido intimado no dia 13/12/2013 (sexta-feira), o prazo para a 
interposição do recurso, considerado o prazo em dobro de que goza a Fazenda Pública, 
somente se encerrou no dia 14/2/2014”.  

Em discussão: saber se a interposição do recurso extraordinário é tempest iva. 
O julgamento será retomado com voto-vista do ministro Dias Toffoli.  

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PERMITE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOS 
TRÊS PODERES 

Uma área de 80 mil metros quadrados, localizada às margens do Lago Paranoá, em 
Brasília, será transformada no Centro Cultural dos Três Poderes. O termo de cooperação 
entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário foi assinado na manhã desta quinta -
feira (13), pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli e do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB/CE), pelo 
ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, o 
deputado federal Cléber Verde (PRB/MA), representando a Presidência da Câmara dos 
Deputados, e a presidente substituta do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Eneida 
Braga Rocha de Lemos. 
 
A solenidade de assinatura do acordo marca o início da transfo rmação do prédio do antigo 
Clube dos Servidores Públicos, abandonado há quase 20 anos, em um centro cultural que 
contará com acervo histórico e artístico do Senado, da Câmara, da Presidência da 
República e do STF, além de salas de exposições, restaurantes,  praça de alimentação, 
auditórios, espaços de convivência e concha acústica. Durante a cerimônia, o ministro Dias 
Toffoli disse aos participantes que aquele prédio, abandonado desde 1999, faz parte de sua 
trajetória profissional, lembrando que quando esteve à frente da Advocacia-Geral da União 
(AGU), conseguiu junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) a cessão do clube para 
revitalização da área e criação de um espaço cultural e escola de formação da AGU.  

Toffoli acrescentou que o espaço foi cedido para a realização da Casa Cor Brasília 2009, 
em troca da limpeza do terreno e pintura dos prédios lá construídos e que sua intenção era 
montar ali a Escola Nacional da Advocacia -Geral da União em parceria com o CNJ, mas o 
projeto não foi levado adiante pelas administrações seguintes e o clube voltou à gestão da 
SPU. Segundo o presidente do STF, aquele espaço é um patrimônio cultural de Brasília que 
precisa ser resgatado. “Investir neste clube é resgatar a história de Brasília, que não é só 
um patrimônio material, mas de histórias que aconteceram naquele local, que poderá ser 
visitado por qualquer cidadão que for conhecer parte do acervo cultural dos Três Poderes”, 
disse o ministro. 

Acervo do STF  

Dias Toffoli elogiou a iniciativa do Senado em convidar os dema is Poderes a integrarem 
esse projeto cultural conjunto e enfatizou a importância em se ter um local apropriado para 
guardar e expor adequadamente o acervo histórico e artístico do STF.  “Nós temos lá coisas 
valiosas, mas não temos um espaço para poder dar a dignidade que a memória precisa”, 
salientou o presidente da Corte.  

O ministro disse ainda que a parceria representa economia de recursos públicos, pois os 
custos serão compartilhados e otimizados entre os Poderes. “Unir em um mesmo lugar 
projetos culturais do Senado, da Câmara, do Poder Executivo (Presidência da República em 
especial) e do Supremo Tribunal Federal revela o espírito de diálogo e respeito institucional 
necessários como mandamento constitucional de harmonia e integração entre os Poderes”, 
afirmou Toffoli.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/listarCoberturaItem.asp?palavraChave=172757&servico=noticiaCoberturaEspecialControle
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Acrescentou que o STF não medirá esforços e todas as providências que estiverem a seu 
alcance para atuar integrado aos demais Poderes na construção do que chamou de “maior e 
melhor centro cultural que haverá em Brasília” . A presidente substituta do Ibram, Eneida 
Braga, disse que o instituto será responsável pela execução técnica do projeto, assim como 
faz com 3.700 museus do país e que a parceria “é um compromisso com a democratização 
do acesso às memórias, porque todo cidadão tem direito à memória, tem direito a museus”.   
 
A iniciativa também foi enaltecida pelas demais autoridades que assinaram o termo de 
cooperação. O que estamos fazendo através deste convênio é a preservação da história do 
Brasil, da cultura e um incentivo a outros entes da federação também a contribuir”, disse o 
presidente do Senado, Eunício Oliveira.  

 

MINISTRO GILMAR MENDES PROFERE PALESTRA NO INSTITUTO MAX PLANCK, EM 
FRANKFURT (ALEMANHA) 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa hoje (13), na 
Alemanha, do Colóquio “Teoria do Estado no Século 21”, que terá como pano de fundo a 
recém-lançada obra "Staatstheorie",  de autoria do professor-doutor Thomas Vesting, da 
Universidade de Frankfurt, que estará no debate. O colóquio ocorre no Instituto Max Planck, 
em Frankfurt.  

Serão quatro palestras em formato de comentários à obra, proferidas por grandes nomes do 
Direito alemão, a exemplo do professor-doutor Andreas Voßkuhle, atual presidente do 
Tribunal Constitucional alemão; do professor -doutor Gunther Teubner, da Universidade de 
Frankfurt; e do professor-doutor Thomas Duve, diretor do Instituto Max Planck.   
 
O ministro Gilmar Mendes proferirá a quarta palestra, prevista para as 18h20, horário local. 
O ministro fará uma contextualização da obra com algumas experiências de governo  e de 
jurisdição constitucional brasileiros.  O colóquio destina-se a utilizar o trabalho de Vesting e 
as teses nele desenvolvidas para discutir o papel do Estado no século 21 como referência 
nos debates polít icos e jurídicos.   

 

LIMINAR SUSPENDE EXIGÊNCIA DO TCU DA APRESENTAÇÃO DE DADOS DOS 
ESTUDANTES PARA AUDITORIA DO BOLSA FAMÍLIA 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deferiu medida liminar para 
suspender decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que havia determinado ao 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a entrega de 
dados individualizados do Censo Educacional e do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), de 2013 a 2016, para fins de auditoria do Programa Bolsa Família. Na decisão, 
proferida no exame de medida cautelar no Mandado de Segurança (MS) 36150, o ministro 
considerou plausível a alegação do Inep de que os dados são sigilosos.  

Bolsa Família 

A partir de representação apresentada pela Secretaria-Geral de Controle Externo da 
Previdência, Trabalho e Assistência Social (SecexPrevi), o TCU havia determinado que o 
Inep fornecesse os microdados a fim de subsidiar a conclusão do Levantamento dos Riscos 
de Eficiência, Eficácia e Efetividade dos Programas de Inclusão Produtiva. Em caso de não 
atendimento da diligência, a decisão previa a aplicação de multa e o afastamento 
temporário do responsável. 

A finalidade era analisar o programa Bolsa Família em relação ao acesso ao mercado 
formal de trabalho pelos integrantes das famílias beneficiárias com idade em torno de 18 
anos. 

Sigilo estatístico 
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No MS 36150, o Inep sustenta que a decisão da cor te de contas “fere sensivelmente” o 
sigilo estatístico. Segundo a autarquia, a disponibilização dos dados compromete a médio e 
a longo prazos os objetivos públicos da sua pesquisa estatística e vulnera a privacidade 
dos indivíduos que prestaram as informações. “O TCU exorbitou suas atribuições 
constitucionais requerendo a obtenção de dados que, pela Constituição e pelas leis da 
República, são indevassáveis”, assinalou.  

Finalidade diversa 

Ao decidir, o ministro Barroso observou que a Constituição atribui ao TCU a competência 
para a realização de inspeções e auditorias nos órgãos da administração pública e a 
prerrogativa de requerer as informações necessárias para tal. No caso, no entanto, as 
informações solicitadas ao Inep foram prestadas para uma finalidade declarada no ato da 
coleta dos dados e sob a garantia de sigilo quanto às informações pessoais. “Nesse 
aspecto, a transmissão a outro órgão do Estado dessas informações e para uma finalidade 
diversa daquela inicialmente declarada subverte a autorização daq ueles que forneceram 
seus dados pessoais, em aparente violação do dever de sigilo e da garantia de 
inviolabilidade da intimidade”, ressaltou.  

O ministro também considerou plausível a alegação do Inep de que a franquia desses dados 
quebra a confiança no órgão responsável pela pesquisa por violação do sigilo estatístico. 
“Há, pois, risco à própria continuidade das atividades desempenhadas pelo Inep, com 
efetivo prejuízo ao monitoramento das polít icas públicas de educação”, destacou, citando 
como precedente um caso relativo a informações prestadas a entrevistadores do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Segundo o relator, o sigilo estatístico não tem caráter absoluto. “A divergência quanto à 
existência desse dever, no entanto, deve ser examinada por órgão jurisdicional, diante das 
circunstâncias concretas do caso”, explicou. “Trata -se de matéria sujeita à reserva de 
jurisdição, não cabendo ao órgão de controle externo decidir sobre a caracterização ou não 
de ofensa à garantia constitucional”.  

Além de suspender a determinação de fornecimento das informações, a liminar afasta as 
sanções impostas ao Inep em caso de descumprimento.  

 

LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTAS EM CONDENAÇÕES PENAIS É DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO  

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério 
Público é o principal legitimado para executar a cobrança das multas pecuniárias fixadas 
em sentenças penais condenatórias. Na sessão desta quinta -feira (13), os ministros 
entenderam que, por ter natureza de sanção penal, a competência da Fazenda Pública para 
executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP.  

O tema foi debatido conjuntamente na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3150, de 
relatoria do ministro Marco Aurélio, e na 12ª  Questão de Ordem apresentada na Ação Penal 
(AP) 470, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso. A controvérsia diz respeito ao 
artigo 51 do Código Penal, que estabelece a conversão da multa pecuniária em dívida de 
valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e determina que a cobrança se 
dê conforme as normas da legislação relativa à dívida ativa. A Procuradoria -Geral da 
República ajuizou a ADI 3150 pedindo que o texto seja interpretado de forma a conferir 
legitimidade exclusiva ao MP para executar essas dívidas. A União, por sua vez, 
argumentou que a competência seria da Fazenda Pública.  

O julgamento foi retomado com o voto do ministro Roberto Barroso, que reafirmou o 
entendimento apresentado na 12ª Questão de Ordem na AP 470 no sentido d a procedência 
parcial da ADI 3150. Segundo ele, o fato de a nova redação do artigo 51 do Código Penal 
transformar a multa em dívida de valor não retira a competência do MP para efetuar sua 
cobrança. Ele lembrou que a multa pecuniária é uma sanção penal pre vista na Constituição 
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Federal (artigo 5º, inciso XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar sua natureza 
jurídica por meio de lei. Ressaltou, também, que a Lei de Execuções Penais (LEP), em 
dispositivo expresso, reconhece a atribuição do MP para exe cutar a dívida. 

Segundo Barroso, o fato de o MP cobrar a dívida, ou seja, executar a condenação, não 
significa que ele estaria substituindo a Fazenda Pública. O ministro destacou que a 
condenação criminal é um título executivo judicial, sendo incongruente sua inscrição em 
dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. Reafirmando seu voto na 12ª Questão 
de Ordem na AP 470, o ministro salientou que, caso o MP não proponha a execução da 
multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença,  o juízo da vara criminal 
comunicará ao órgão competente da Fazenda Pública para efetuar a cobrança na vara de 
execução fiscal. “Mas a prioridade é do Ministério Público, pois, antes de ser uma dívida, é 
uma sanção criminal”, reiterou.  

Seguiram essa corrente os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (presidente). Ficaram vencidos os ministros 
Marco Aurélio e Edson Fachin, que votaram pela improcedência da ADI por entendem ser 
competência da Fazenda Pública a cobrança da multa pecuniária.  

A ADI 3150 foi julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a 
Constituição ao artigo 51 do Código Penal, explicitando que, ao estabelecer que a cobrança 
da multa pecuniária ocorra segundo as normas de execução da dívida pública, não excl ui a 
legitimidade prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução 
penal. A questão de ordem foi resolvida no sentido de assentar a legitimidade do MP para 
propor a cobrança de multa com a possibilidade de cobrança subsidiária  pela Fazenda 
Pública. 

 


