NOTÍCIAS STF
15 a 21 de dezembro 2018
EM SEMINÁRIO, PRESIDENTE DO STF FALA SOBRE OS DESAFIOS DO JUDICIÁRIO
PARA OS PRÓXIMOS 30 ANOS
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou na manhã desta
sexta-feira (14) da abertura do Seminário "Constituição: os próximos 30 anos", na sede da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo o mi nistro, garantir
segurança jurídica à sociedade é um dos desafios que o Judiciário enfrentará e, para isso,
a lei deve ser sempre o parâmetro das decisões judiciais.
“Não podemos perder o contato com a lei e com a dogmática da técnica jurídica. Não
podemos transformar o direito em direito líquido, fragmentado, ou correremos o risco de
institutos e conceitos se dissolverem”, afirmou. O Judiciário, para Toffoli, deve trabalhar
com coerência, previsibilidade e prudência, “evitar os excessos e a tentação de se investir
num papel de poder superior aos demais poderes ou de uma instância moral da sociedade”.
Em seu discurso, o ministro destacou ainda que, na época da Assembleia Nacional
Constituinte, a base democrática no país era grande, com cerca de 70% da popula ção apta
a votar. Isso provocou enorme e longo debate na sociedade, que fez com que fossem
inseridos no texto constitucional uma série de direitos. “Nossa Constituição não contém
apenas princípios e objetivos, mas traz estruturas bastante delineadas nas vá rias áreas do
Direito”.
Segundo Toffoli, esse detalhamento do texto constitucional gerou implicações jurídicas.
Para garantir os direitos inseridos na Constituição, o seu cumprimento e sua efetividade, os
constituintes ampliaram os meios de acesso à Justiç a. Além disso, criou-se um Ministério
Público independente e ampliou -se o rol de legitimados para as ações diretas de
inconstitucionalidade, conferindo, inclusive, legitimidade aos partidos políticos com
representatividade no Congresso Nacional. “Criamos u m sistema pós Constituição de 88
que faz com que o Judiciário não viva dentro de uma estufa. As decisões judiciais passam a
ter reflexos sociais abrangentes, e o Judiciário passa a ter uma inserção mais ativa no
âmbito da sociedade”.
Além disso, o presidente destacou que, com a crise política vivida no país, o Judiciário
passou a atuar com protagonismo e vem cumprindo o propósito para o qual foi criado: ser o
moderador das crises entre os Poderes e entre os entes da federação para a manutenção
do Estado Democrático de Direito. “Pode-se criticar uma decisão ou outra, mas, no conjunto
da obra, o STF conduziu decisões delicadíssimas que nos permitiram fazer essa travessia”,
avaliou.
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O presidente salientou, no entanto, que o excesso de judicialização significa o fracasso das
outras instâncias da sociedade de solução das suas controvérsias. “Os setores produtivos e
empresarial e os poderes representativos eleitos devem criar outros setores para a solução
de suas controvérsias. O Judiciário deve atuar apenas como o garantidor dos direitos e
garantias fundamentais”.
MINISTRO JULGA INVIÁVEL HC QUE PEDIA CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRI AS A
ACIR GURGACZ
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu (julgou
inviável) do Habeas Corpus (HC) 166208, no qual a defesa do senador Acir Gurgacz (PDT RO) – condenado pela Primeira Turma do STF a quatro anos e meio de reclusão por desvio
de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial - pedia a
concessão do benefício de saídas temporárias.
Gurgacz cumpre a pena em regime semiaberto e, ao requerer o benefício ao Juízo de
primeira instância, teve o direito a saí das temporárias negado pelo fato de não ter cumprido
o requisito temporal exigido por lei, ou seja, o cumprimento de 1/6 do total da pena (para
réu primário), nos termos do artigo 123, inciso II, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJ-DFT), cuja liminar foi indeferida, e, posteriormente, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o pedido também foi negado liminarmente. O
relator do HC impetrado no STJ salientou que o requisito relativo ao cumprimento de 1/6 da
pena deve ser observado, ainda que o regime inicial fixado na condenação seja o
semiaberto.
No HC ao Supremo, a defesa do senador argumentou que o indeferimento do pedido nos
casos em que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto equivale a conferir
tratamento desigual e mais duro a quem cometeu infrações em tese mais brandas. A defesa
enfatizou ainda que Gurgacz tem bom comportamento carcerário.
Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes apontou que o HC não poderia ser
conhecido, uma vez que questiona decisão monocrática de ministro do STJ. Salientou que,
em regra, o encerramento da instância competente é pressuposto para iniciar a
competência do STF, a não ser em casos excepcionais e específicos que admitam a
flexibilização da norma, quando o exame do habeas corpus é feito pelo STF antes de
encerrada a análise na instância recorrida.
PRESIDENTE DO STF SUSPENDE EFEITOS DE DECISÃO QUE LIMITAVA ATUAÇÃO DO
PREFEITO DO RIO DE JANEIRO
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu os
efeitos da decisão da Justiça do Rio de Janeiro que impunha uma série de obrigações de
não fazer ao prefeito da capital, Marcelo Crivella, entre elas a p roibição de utilizar a
máquina pública para a defesa de interesses pessoais ou de seu grupo religioso, com a
realização de proselitismo ou doutrinação religiosa em prédios públicos. Crivella é bispo
licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).
O ministro Toffoli concedeu liminar na Suspensão de Tutela Provisória (STP) 94, ajuizada
pelo Município do Rio de Janeiro. Para ele, o pedido tem plausibilidade jurídica, na medida
em que ficou demonstrada a existência de grave lesão à ordem pública, em sua acepção
jurídico-administrativa, tendo em vista que a decisão impugnada compromete o pleno
exercício das funções típicas do prefeito, impedindo -o de cumprir sua agenda institucional,
sob a suposição da prática de sucessivos atos de deferência a uma confis são religiosa
específica.
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As limitações impostas ao prefeito municipal decorrem de ação civil pública de improbidade
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O órgão alega que o prefeito
estaria utilizando a máquina administrativa e co nfundindo o público com o privado em
defesa de interesses pessoais e de preferências religiosas suas e de seu grupo, com
violação aos princípios constitucionais do Estado republicano, do Estado laico, da
moralidade e da impessoalidade administrativa. O juí zo da 7ª Vara da Fazenda Pública da
comarca da capital deferiu liminar impondo uma série de 12 restrições ao prefeito, sob pena
de afastamento do exercício do mandato.
As restrições, agora suspensas, impediam o prefeito de atuar em favor de determinada
entidade religiosa, notadamente da IURD; de realizar censo religioso no âmbito da
Administração Pública direta e indireta e de pessoas que de qualquer forma utilizam
serviços ou espaços públicos; de conceder patrocínio, subsídio, subvenção, financiamento
ou qualquer outra forma de estímulo a entidades religiosas fora das hipóteses legalmente
previstas ou com dirigismo e preferência a determinada fé; de utilizar espaços públicos para
a realização de proselitismo ou de doutrinação religiosa; de realizar eventos de
aconselhamento espiritual em escolas públicas, hospitais ou qualquer outro espaço público;
e de implantar agenda religiosa para a população do Município do Rio de Janeiro.
Houve agravo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ -RJ), que deferiu parcialmente a
tutela antecipada apenas para suspender a ameaça de afastamento do prefeito de seu
cargo. As demais restrições foram mantidas. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
requerimento de suspensão da decisão judicial não foi conhecido, por entender o ministro
relator se tratar de controvérsia jurídica de natureza constitucional. No pedido apresentado
ao STF, o município alegou que a generalidade das determinações e sua ampla
abrangência tornam o chefe do Poder Executivo e a Administração Municipal “ve rdadeiros
reféns” de eventuais ilícitos praticados por terceiros ou agentes públicos.
“A elaboração da agenda política do chefe do Poder Executivo é o conteúdo mínimo do
exercício dos seus direitos políticos de mandatário do cargo de Prefeito da Cidade, e a
pretensão de controle jurisdicional sobre seu teor reflete grave violação à ordem jurídica. A
pretensão de limitar o exercício de seus direitos políticos, impedindo -o de se encontrar ou
reunir com quem quer que seja, afeta toda a ordem administrativa municipal. Impedi -lo de
constituir livremente sua agenda e de encontrar -se com membros de quaisquer religiões,
inclusive a que professa, também representa verdadeiro e indesejável mecanismo de
censura e discriminação”, argumentou o m unicípio.
Em sua decisão, o ministro Toffoli afirmou que, nos estreitos limites do exame de pedido
liminar, não é possível verificar que Crivella tenha atuado em favor ou mantido relação de
aliança ou dependência com entidade religiosa a ponto de incorrer nas proibições previstas
na Constituição Federal. De acordo com o artigo 19, inciso I, da Constituição, é vedado à
União, aos estados e aos municípios “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público”.
“Assim, inexistindo potencial violação constitucional, o ato de impedir que o chefe do Poder
Executivo estabeleça diálogo inst itucional com quaisquer confissões religiosas revela
ingerência desproporcional na execução das suas funções executivas”, concluiu o
presidente do STF. Toffoli assinalou que não examinou a juridicidade da decisão
impugnada, invalidando-a ou reformando-a, mas apenas suspendeu seus efeitos, sob a
ótica restrita do comprometimento da ordem público -administrativa, tendo em vista o
prejuízo ao normal exercício das atribuições constitucionais do chefe do Poder Executivo
municipal.
OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA EM RAZÃO DE CRENÇA RELIGIOSA DE SERVIDOR EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO É TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
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O Supremo Tribunal Federal (STF) irá decidir se o administrador público deve estabelecer
obrigação alternativa para servidor em estágio probatório que estiver impossibilitado de
cumprir determinados deveres funcionais por motivos religiosos. O Plenário Virtual da
Corte, por unanimidade de votos, reconheceu que a matéria discutida no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1099099 tem repercussão geral.
O recurso extraordinário foi interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJ-SP) que manteve sentença em mandado de segurança impetrado por uma
professora adventista que foi reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de
assiduidade. Segundo os autos, ela não aceitou ministrar aulas às sextas -feiras após o pôr
do sol e teria faltado 90 vezes injustificadamente em razãode suas convicções religiosas.
Ao negar mandado de segurança, o TJ paulista afirmou que o mero decurso do prazo de
três anos, previsto no artigo 41, parágrafo 4º, da Constituição Federal, não defere ao
servidor o direito à estabilidade, sendo necessária a aprovação na avaliação do estágio
probatório. Aquela Corte concluiu que ao Estado Brasileiro é expressamente proibido
outorgar privilégios “que indiquem preferência dos responsáveis pela condução dos
negócios públicos em favor desta ou daquela orientação religiosa”. Por outro lado, salientou
que o Estado não pode impedir qualquer tipo de profissão de fé, inclusive garantindo o
direito de manifestação da própria crença em público ou em privado.
A defesa sustenta que sua cliente se colocou à disposição em horários alternativos e que
basear a exoneração apenas no fato de a servidora guardar sua consciência religiosa é uma
afronta direta à Constituição da República. Os advogados argumentam violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à liberdade de consciência e de crença
religiosa. Portanto, pedem a anulação da exoneração apontando ofensa aos artigos 5º,
incisos VI e VIII, e 41 da Constituição, ao artigo 18 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos
e ao artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica.
Manifestação
O ministro Edson Fachin, relator do recurso, considerou caracterizada a repercussão geral
do tema contido no ARE. Ele observou que a matéria discutida ainda não foi decidida pelo
Supremo e apresenta peculiaridades que indicam a importância de sua análise pela Corte.
O relator registrou que questões constitucionais análogas, referentes à ponderação entre o
direito fundamental à liberdade religiosa e outras garantias constitucionais, já tiveram
repercussão geral reconhecida no STF, a exemplo do RE 611874, que trata da mudança de
data de concurso por crença religiosa. O ministro também citou o RE 859376, no qual o
Supremo discutirá a liberdade religiosa em fotos para documentos de identificação civil, e o
RE 979742, em que a Corte decidirá se liberdade religiosa justifica o custeio de tratamento
de saúde pelo Estado. Os recursos, segundo ele, serão analisados à l uz dos princípios
constitucionais da isonomia, da razoabilidadee da liberdade de crença e de religião.
MINISTRO NEGA HC PARA TORCEDOR ACUSADO DE AGRESSÃO
O ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento (julgou inviável) ao Habeas Corpus (HC)
166065, impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa de João Victor Correia
Giffoni Hygino, integrante da Torcida Força Jovem do Vasco acusado de agredir e quase
levar à morte um torcedor do Fluminense em fevereiro de 2017. De acordo com o ministro,
não se pode analisar em um habeas a alegação apresentada pela defesa, no sentido de que
não existem nos autos indícios de autoria e materialidade do delito.
De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, após as agressões sofridas, o
torcedor do Fluminense teve traumatismo craniano e chegou a ficar em estado vegetativo.
Os fatos aconteceram em fevereiro de 2017, próximo ao Maracanã. Junto com outros
corréus, João Victor responde a denúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio e
teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de
Janeiro, para garantia da ordem pública.
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A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e, após ter o pleito negado pela corte
regional, acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) . O relator do caso na corte superior
negou o pedido. Em HC ao Supremo, os advogados sustentam que não existem indícios da
autoria delitiva e apontam, ainda, ausência de fundamentação para a manutenção da
custódia cautelar.
Em sua decisão, o ministro salie ntou que do ponto de vista processual, o HC foi ajuizado no
STF como substitutivo do agravo regimental que deveria ser apresentado ao próprio STJ.
Segundo o ministro, não cabe ao Supremo examinar a questão de direito se ainda não
houve decisão colegiada do STJ. “Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito,
por inadequação da via eleita”.
Garantia da ordem pública
Para o ministro, também não é o caso de concessão de um habeas corpus de ofício. O
entendimento do Supremo é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e
materialidade é insuscetível de análise em sede de habeas, via processual que não
comporta reexame de fatos e provas, explicou. Além disso, res saltou Barroso, a prisão do
acusado foi decretada pelo juízo de origem para a garantia da ordem pública, diante dos
indícios de que o denunciado integra associação criminosa voltada para delitos do Estatuto
do Torcedor e responde a outros processos crimina is.
SUSPENSA LEI DO PARÁ QUE INSTITUI TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE ATIVIDADES
HÍDRICAS
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu medida
liminar para suspender a eficácia de lei que institui taxa de fiscalização sobre exploração e
aproveitamento de recursos hídricos no Estado do Pará, em razão da desproporcionalidade
entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal oferecida. A decisão foi tomada na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5374, ajuizada pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), e deverá ser levada para referendo do Plenário. Até a análise pelo
colegiado, a Lei estadual 8.091/2014, que instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e
Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH),
não produzirá efeitos.
Segundo a CNI, a norma estadual invade competência privativa da União para legislar sobre
águas, (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal) e a competên cia exclusiva para
instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (artigo 21, inciso XIX). A
entidade argumenta ainda a inconstitucionalidade material da lei por ter criado "verdadeiro
imposto mascarado de taxa", em violação aos princíp ios da livre iniciativa e do devido
processo legal e sem relação de razoabilidade com o custo da atividade estatal realizada.
Amici curiae
O relator admitiu o ingresso das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Norte Energia S/A na ação, na condição
de amici curiae. Em manifestação, as empresas informaram que o governo do Pará vem
cobrando cifras elevadíssimas em razão dos critérios adotados pela lei estadual para a
incidência da taxa, onerando o segmento de geração e consumo de energia hidrelétrica no
Pará.
A Eletronorte informou que, entre abril de 2015 e abril de 2018, foi cobrado da empresa
cerca de R$ 1,3 bilhão a título de TFRH. Segundo a empresa, a taxa viola o princípio da
equivalência, numa vez que sua cobrança supera em muito os custos da atividade
fiscalizatória exercida pelo Estado do Pará sobre o aproveitamento e o uso dos recursos
hídricos.
Decisão
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Em sua decisão provisória, o ministro Roberto Barroso observa que, em 201, ha via adotado
o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 a fim de levar a ação para
julgamento definitivo pelo Plenário. Entretanto, após manifestação das partes envolvidas na
controvérsia, verificou a presença dos elementos que autorizam a con cessão da medida
cautelar, entre eles a forte plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pela CNI e
pelas empresassobre a violação dos princípios do custo/benefício e da proporcionalidade.
Barroso explica que o artigo 2º da Lei estadual 8.091/2014 estabelece que o fato gerador da
taxa questionada é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado do Pará. Já
o elemento quantitativoé estabelecido pelo artigo 6º em 2/10 da Unidade Padrão Fiscal do
Estado do Pará (UPF/PA) por metro cúbico d e recurso hídrico utilizado, elevando -se para
5/10 em caso de utilização para fins de aproveitamento hidroenergético.
“Embora os índices apresentados pela lei, de forma abstrata, sejam aparentemente baixos,
sua aplicação prática conduz a valores acentuadam ente elevados”, assinalou. “Como as
usinas de energia hidrelétrica utilizam quantidades substanciais de recursos hídricos, a
quantia devida necessariamente irá apresentar valores altíssimos, muito maiores do que o
custo da atividade estatal”.
Segundo Barroso, o custo da atividade estatal deve ser proporcional ao valor cobrado do
contribuinte. Como exemplo, cita que a contingência de TFRH no balanço patrimonial da
Eletronorte alcançaria R$1,3 bilhão, enquanto que a receita estimada da taxa de polícia,
considerada apenas o setor energético e o aproveitamento de 55% da capacidade instalada,
seria de quase R$ 1 bilhão. “Há, assim, nítida plausibilidade da inconstitucionalidade da
taxa por conta da violação do princípio do custo/benefício e da proporcionalidade”, afirmou.
Quanto ao perigo de demora para a decisão, o relator citou documentos apresentados que
demonstram diversas autuações feitas pelo Fisco em valores elevadíssimos e decisões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará pela constitucionalidade da norma impugnada. “Tais
circunstâncias demonstram que pode haver a necessidade de que as empresas tenham que
arcar com custos aptos a sobrecarregar ou mesmo impossibilitar suas atividades”, concluiu.
PRESIDENTE DO STF APRESENTA BALANÇO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE G ESTÃO
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apresentou, nesta
segunda-feira (17), aos jornalistas do comitê de imprensa do Tribunal, o primeiro balanço
de sua gestão, iniciada em setembro deste ano. O documento destaca tanto a
movimentação processual quanto a relação da Corte com a sociedade e com os demais
Poderes da República. Em relação à prestação jurisdicional, o balanço destaca medidas
que visam reforçar os valores de previsibilidade, eficiência, celeridade, segurança jurídi ca e
racionalização de procedimentos.
Processos
O balanço revela que o STF conta, atualmente, com 38,5 mil processos em seu acervo. A
maioria (39,47%) são recursos extraordinários com agravo. No segundo lugar estão os
recursos extraordinários (19,28%) e, e m terceiro, os habeas corpus (11,24%). Nos últimos
três meses, o Plenário realizou 24 sessões ordinárias e extraordinárias e julgou,
presencialmente, 168 processos – uma média de sete por dia. No Plenário Virtual, foram
julgados 813 processos em 12 sessões .
Ao falar sobre os números, o ministro ressaltou o esforço da Presidência e dos gabinetes
para atender à grande demanda jurisdicional. “O Supremo Tribunal Federal é a corte
constitucional que mais julga no mundo”, afirmou. “Nenhuma outra tem essa quantida de de
processos e de decisões. Quem acompanha os julgamentos sabe que todos os dias temos
deliberações sobre casos complexos”.
Transparência
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O STF tem empregado recursos e promovido ações para facilitar o acesso do cidadã o ao
Tribunal e ampliar a divulgação das decisões tomadas pela Corte. De acordo com o
relatório, desde a posse do ministro Toffoli, o STF teve mais de 110 mil citações na
imprensa, recebeu mais de 1,7 milhão de acessos na sessão de notícias de seu portal e
atraiu mais de 60 mil novos seguidores ao seu perfil oficial no Twitter.
Esse esforço deu transparência aos julgamentos feitos no Plenário ao longo do trimestre
sobre questões como: a livre manifestação de ideias em universidades federais; a cobrança
de contribuição obrigatória dos alunos matriculados nos colégios militares; a competência
da Justiça comum para pedidos de alvará para a participação de crianças e adolescentes
em representações artísticas; a possibilidade do cancelamento do título do eleitor que não
atendeu ao cadastramento biométrico obrigatório; e o direito da gestante à estabilidade,
independentemente do conhecimento prévio do empregador.
Administração
Conforme havia anunciado em seu discurso de posse, o ministro Dias Toffoli tem investido
na modernização da gestão de pessoas, em infraestrutura e em novas ferramentas de
trabalho. Entre as primeiras medidas adotadas estão a alteração da estrutura
organizacional do STF e a regulamentação do trabalho remoto. “A reformulação estrutural
adequou o STF às melhores práticas internacionais de gestão pública e de compliance”,
destacou o presidente.
Em relação ao quadro de pessoal, foram promovidas ações e campanhas de valorização da
vida e de prevenção ao suicídio e roda de conversa sobre conceitos, pr econceitos e
assistência à saúde relativos à população LGBT, entre outras. As instalações do Tribunal
vêm sendo adequadas às normas de acessibilidade que preservam o projeto arquitetônico e
patrimonial.
Relações institucionais
Os Poderes Executivo e Legisl ativo, os organismos internacionais e os órgãos integrantes
do Sistema de Justiça estão entre as instituições com as quais o Supremo mantém diálogo
na busca de soluções conjuntas para temas de interesse da nação.
Desde sua posse, o ministro Dias Toffoli co ncedeu mais de 100 audiências. Foram
recebidos em seu gabinete o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, os presidentes
da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, os governadores dos estados
do Nordeste, o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e os
governadores eleitos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, do Maranhão e do
Distrito Federal.
De 23 a 25 de setembro, o presidente do STF exerceu a Presidência da República e, no
período, sancionou leis como a que torna crime a importunação sexual e a que amplia
licença-paternidade para membros das Forças Armadas.
Previsibilidade
Um aspecto destacado pelo ministro como diretriz básica de sua gestão é a previsibilidade
das atividades do Tribunal. Toffol i lembrou que, na semana passada, divulgou o calendário
de sessões de todo o próximo ano, com a previsão antecipada de feriados, cancelamentos e
convocações de sessões extraordinárias.
Em relação aos processos, a pauta de julgamentos do Plenário para fever eiro de 2019 está
disponível no portal do STF e, nesta terça -feira (18), serão divulgados todos os processos
que deverão ser analisados no primeiro semestre. Aos jornalistas, o ministro já adiantou
que as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 4 3 e 44, da relatoria do ministro
Marco Aurélio, em que se discute a execução da pena a partir da condenação em segunda
instância, devem ser julgadas em sessão extraordinária prevista para 10 de abril, e que o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 63565 9, que trata da constitucionalidade da
criminalização do porte de droga para consumo próprio, estará na pauta de 5 de junho.
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Confraternização
O balanço do primeiro trimestre da gestão foi divulgado em confraternização de fim de ano
que reuniu os jornalista s de Brasília que cobrem o Poder Judiciário. “Os senhores e as
senhoras têm um papel fundamental para levar à sociedade tudo o que é julgado pelo STF”,
afirmou o ministro Dias Toffoli. “Por isso, fiz questão de divulgar essas informações em
primeira mão a todos, com a máxima transparência e sem exclusividade”. O evento foi
promovido em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), da Associação
dos Juízes Federais (Ajufe) e da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho
(Anamatra).
MINISTRO DIAS TOFFOLI ASSINA TERMOS DE COOPERAÇÃO DO CNJ NAS ÁREAS DE
SAÚDE, SISTEMA CARCERÁRIO E PESQUISA
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Dias Toffoli, assinou três termos de cooperação técn ica nas áreas de saúde,
segurança e educação firmados pelo CNJ com o Ministério da Saúde, o Instituto
Humanitas360 e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). A solenidade
de assinatura dos acordos foi realizada na manhã desta terça -feira (18), no Salão Nobre do
STF.
O primeiro termo foi assinado entre o ministro Dias Toffoli e o ministro da Saúde, Gilberto
Occhi, pretende municiar os magistrados com informações na área médica, para que
possam julgar com maior conhecimento técnico as demandas judiciais provenientes de
controvérsias na área de saúde. “Nós estudamos Direito, nós não estudamos Medicina, e
como saber que um tratamento seja adequado ou não? Essa ferramenta vai permitir melhor
conhecimento para uma me lhor decisão”, ressaltou o ministro Dias Toffoli. Já o ministro
Gilberto Occhi disse que atualmente no Ministério da Saúde existem 15 mil processos em
tramitação, onde a maioria recai na questão do fornecimento de medicamentos de alto custo
ou daqueles não padronizados. “Desse modo é indispensável a elaboração de subsídios
técnicos que assegure de maneira justa e eficaz o cumprimento das decisões judiciais”.
Na solenidade, o ministro lembrou iniciativas tomadas no âmbito do CNJ como o Fórum de
Saúde do Poder Judiciário, voltado para o aprimoramento e resolução de questões afetas à
judicialização de demandas relativas à saúde pública, e os Núcleos de Apoio Técnico do
Poder Judiciário (e-NatJus), que funciona como uma base de dados nacional com
pareceres, notas e informações técnicas, a fim de subsidiar o magistrado com fundamentos
científicos para que ele tome a melhor decisão sobre o processo que terá de julgar.
Segundo o presidente do STF e CNJ a questão da judicialização da saúde tem que ser
enfrentada com diálogo e uma intermediação junto às instituições de saúde, “pois implica
em custos elevados para os gestores públicos e para o próprio Poder Judiciário. Recursos
esses que são disputados, que são poucos para as necessidades que temos e por isso ele
tem que ser aplicado com a melhor eficiência possível”, afirmou o presidente do STF e do
CNJ. O ministro acrescentou que essas demandas desestabilizam o planejamento
orçamentário dos executivos e gerencial dos entes responsáveis pela gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Sistema prisional
O segundo termo de cooperação é voltado à preparação das pessoas que estão sob
custódia do Estado para que possam se reintegrar à sociedade. O acordo foi assinado pelo
ministro Dias Toffoli e pela presidente do Instituto Humanitas360, Renata Villela Marino. A
parceria prevê a aplicação de modelos de cooperativas que promovam o trabalho de
homens e mulheres privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional em t odo o país.
Para Renata Villela, a parceria entre o CNJ e a Humanitas representará a ampliação de
uma iniciativa inaugurada em Ananindeua, no Pará, em busca de uma saída para essas
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pessoas com dignidade e cidadania. “Vimos naquela unidade um profundo e com pleto
trabalho de ressocialização, cultura de paz e práticas de cidadania”, diz.
Ao afirmar que a população carcerária brasileira cresce entre 6 e 7% ao ano, “sem que isso
represente diminuição da violência ou melhora da sensação de seguranç a por parte da
sociedade” e que somente 12%dela estudam e 15% trabalham, o ministro Dias Toffoli
defendeu iniciativas que permitam a qualificação dessas pessoas, de forma a desestimular
a reincidência e levar autoestima e sentido de pertencimento à socieda de.
Segundo ele, é a ausência do Estado que permite o fortalecimento de facções criminosas e
defendeu o cadastro biométrico dos presos e medidas que levem cidadania a essa
população, como emissão de documentos. “Temos que alterar o ócio das pessoas que est ão
dentro do sistema prisional, dando a elas oportunidade”, afirmou Toffoli, salientando que é
preciso investir na capacitação e no acolhimento dessas pessoas para quando elas se
tornarem egressas do sistema prisional possam se reinserir na sociedade. “Ess as iniciativas
nos mostram que as pessoas podem fazer a diferença. Agora essas diferenças têm que ser
assumidas pelas instituições”, afirmou o ministro.
Pesquisa
Já na área de pesquisa empírica em Direito, a parceria entre o Conselho Nacional de
Justiça e a USP permitirá maior integração entre o universo acadêmico e a sociedade, de
forma a incrementar com informações técnicas a elaboração de políticas públicas voltadas
ao aprimoramento da prestação jurisdicional no país. Segundo o reitor da Universidade de
São Paulo, Vahan Agopyan, as universidades têm o papel de formar bons profissionais e
desenvolver conhecimento e pesquisa, mas também de cooperar com o desenvolvimento
das sociedade. Ele acrescentou que a USP “está empenhada em se reaproximar cada vez
mais da sociedade, não apenas através de seus professores e funcionários, mas também
através de seus alunos” e que a parceria com o CNJ permitirá essa aproximação.
Já o presidente do STF e do CNJ afirmou que a parceria será uma forma de “avaliar por que
certas coisas não funcionam e o que precisa ser feito para que elas funcionem”. “Nós temos
aqui uma tremenda pauta na área de saúde, na área de educação e na área de segurança,
que são três temas fundamentais para uma nação, para o desenvolvimento de um país”,
afirmou. Toffoli acrescentou que subsídios da universidade para os juízes é fundamental,
pois precisam decidir “de tudo e sobre tudo” e precisam desses subsídios para melhor
decidir, para que possam conhecer melhor o impacto de suas decisões, “aquilo que va i
influenciar na melhoria de uma sociedade”, concluiu o ministro.
SUSPENSO JULGAMENTO SOBRE NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO PARA REUNIÃO
PÚBLICA
Pedido de vista do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli,
suspendeu nesta quarta-feira (19), na última sessão plenária do Ano Judiciário, o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 806339, com repercussão geral reconhecida, no
qual se discute a exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para
o legítimo exercício da liberdade de reunião, previsto no inciso XVI do artigo 5º da
Constituição Federal. Até o momento, cinco ministros votaram pelo provimento do RE e três
negaram.
O dispositivo constitucional estabelece que “ todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente”.
A origem do recurso foi uma marcha organizada pelo Sindicato Unificado dos Trabalhadores
Petroleiros, Petroquímicos e Plásticos de Alagoas e Sergipe, a Coordenação Nacional de
Lutas (Conlutas), o Sindicato dos Trabalhadores em Sindicatos, Confederações,
Associações, Centrais Sindicais e o Órgãos Classistas e Entidades Afins do Sergipe
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(Sintes) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) contra a transposição
do Rio São Francisco na BR-101 em abril de 2008 sem prévia comunicação formal à
autoridade competente.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF -5) manteve a sentença que, em ação de
interdito proibitório ajuizada pela União, condenou as entidades ao pagamento de multa por
terem desobedecido liminar que proibia a manifestação. Segundo o acórdão do TRF-5
questionado no STF, o direito de reunião não é absoluto, sendo necessário o aviso prévio
para que as autoridades avaliem se o exercício da locomoção será comprometido.
Na primeira sessão que o RE foi analisado, em abril deste ano, o relato r, ministro Marco
Aurélio, votou pelo desprovimento do recurso, afirmando que a reunião em local aberto ao
público deve ser comunicada previamente à autoridade competente e, no caso, isso não
ocorreu.
“A locomoção é um direito dos cidadãos em geral. Sem a viso e com a finalidade de haver
repercussão maior, obstaculizando -se o trânsito, a reunião ocorreu, inviabilizando
passagem na rodovia BR 101. O objetivo visado não foi simplesmente o de proceder -se a
reunião de integrantes do segmento profissional, mas s im brecar o tráfego em rodovia de
grande movimento”, apontou.
O ministro Marco Aurélio propôs a seguinte tese de repercussão geral: “O exercício do
direito de reunião pacífica deve ser precedido de aviso à autoridade competente, não
podendo implicar interrupção do trânsito em rodovia”. Em seguida, houve o pedido de vista
por parte do ministro Alexandre de Moraes.
Votos
Na sessão desta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes proferiu seu voto -vista (leia a
íntegra), acompanhando o relator. A seu ver, o pr évio aviso às autoridades competentes
não significa restrição à liberdade de manifestação, que é um dos princípios basilares do
princípio democrático, e ocorre em todos as democracias ocidentais.
“É uma exigência razoável e expressa e tem como finalidade permitir ao Poder Público a
organização e realização das medidas necessárias para segurança pública, defesa da
ordem, prevenção do crime, proteção da saúde, da moralidade, dos direitos e liberdades
dos demais de maneira a garantir aos manifestantes o pleno exercício de seu direito de
manifestação, e proteger os direitos e liberdades dos demais não participantes;
preservando, dessa maneira, o bem -estar de uma sociedade democrática”, apontou.
Para o ministro, a manifestação se torna abusiva quando impede de f orma absoluta o livre
acesso das demais pessoais a hospitais, aeroportos e rodovias. “Nesse caso, há flagrante
desrespeito à liberdade constitucional do direito de locomoção das outras pessoas”,
afirmou, ressaltando que as reuniões espontâneas, que não são previamente organizadas e,
portanto, não é possível o prévio aviso, são legítimas e compete ao Poder Público garantir
a segurança de todos.
O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator. Na sua avaliação, a razão do aviso
prévio é fazer com que autorid ades tomem medidas para facilitar a liberdade de reunião em
harmonia com o desenvolvimento normal das atividades das outras pessoas e evitar
perturbações na ordem social.
Divergência
O ministro Edson Fachin abriu divergência ao afastar a interpretação do TRF-5 que
condiciona o aviso prévio à realização de uma manifestação, tendo como base a primazia
do direito de expressão. “A inexistência de notificação não torna a reunião ilegal. Numa
democracia, o espaço público não é só de circulação, mas de participaç ão”, frisou, dando
provimento ao RE e afastando a multa aplicada às entidades.
O ministro Luís Roberto Barroso seguiu a divergência entendendo que a eventual ausência
de prévio aviso para o exercício do direito de reunião não transforma a manifestação em ato
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ilícito e que o Poder Público pode legitimamente impedir o bloqueio integral de via pública
para assegurar o direito de locomoção de todos.
A ministra Rosa W eber também deu provimento ao recurso argumentando que o direito
fundamental da liberdade de r eunião é um dos alicerces das sociedades democráticas e
quaisquer exceções ou limitações eventualmente admitidas ao seu livre exercício devem ser
interpretadas restritivamente. Outra a seguir a divergência foi a ministra Cármen Lúcia, para
quem não há condicionantes para a liberdade de reunião. “ A democracia faz barulho. A
liberdade de reunião é uma forma e um espaço para a liberdade de expressão. Não se
pode, em nome do dever do Poder Público se organizar, anular outro direito”, salientou.
O ministro Ricardo Lewandowski também divergiu da conclusão do TRF -5 e deu provimento
ao recurso, ressaltando que é legitima a intervenção do Poder Público caso haja abuso no
direito de reunião.
MINISTRO LEWANDOWSKI SUSPENDE EFICÁCIA DE MP QUE ADIAVA PARA 2020
REAJUSTE DE SERVIDORES
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar, ad
referendum do Plenário, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6004, para
suspender a eficácia da Medida Provisória (MP) 849/2018, norma que adiou para 2020 a
implementação do reajuste que estava previsto para entrar em vigor em 2019. Segundo o
relator, com a chegada dos recesso s parlamentar e forense, é necessário suspender a
eficácia da norma de modo a resguardar os direitos dos servidores públicos federais e
prevenir a consumação de prática, aparentemente, inconstitucional.
A ação foi ajuizada na Corte pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência
Social (ANMP) que defendeu a inconstitucionalidade da MP, fato que, segundo a
associação, já foi inclusive reconhecido pelo ministro Lewandowski na ADI 5809. A ANMP
pediu urgência no julgamento do feito ou, se a ação não fosse julgada antes do final do ano
judiciário de 2018, que o relator concedesse liminar, ad referendum do Plenário.
Em sua decisão, o ministro salientou que a entidade aponta que a MP em análise reproduz
o teor de outra Medida Provisória – a MP 805/2017, que perdeu sua vigência pelo decurso
do prazo constitucional para ser transformada em lei. Lewandowski lembrou que concedeu
liminar na ADI 5809 para suspender a eficácia de dispositivos da MP 805 que postergavam
ou cancelavam aumentos remuneratórios de se rvidores públicos federais para os exercícios
subsequentes.
O ministro se baseou no argumento de que deveriam ser resguardados direitos e prevenida
a prática de ilegalidades como medida de prudência, uma vez que não seria possível
desconstituir direitos adquiridos, outorgados por lei formal, por meio de um ato
unilateralmente subscrito. Para o relator, esse argumento se aplica também ao caso em
análise na ADI 6004, até porque realmente essa MP 849 repete a maioria dos dispositivos
da MP 805.
O ministro cita, na decisão, os princípios da garantia da irredutibilidade dos subsídios e
vencimentos, levando em conta que diante da vigência das normas que reajustaram os
vencimentos, “os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos
tutelados, na forma legal diferida a ser observada”.
Nesse sentido, Lewandowski explicou que a MP 849, além de postergar a 3ª parcela dos
aumentos para o ano de 2020, cancela o reajuste previsto para os cargos comissionados.
“As diversas carreiras de servidores públicos fe derais alcançadas pela medida provisória
atacada, dentre as quais se encontram carreiras típicas de Estado - essenciais ao seu
próprio funcionamento -, experimentarão a suspensão da parcela restante de reajustes já
concedidos por leis aprovadas pelos repre sentantes da soberania popular, reunidos no
Congresso Nacional, respondendo a uma tempestiva e regular provocação do Executivo”.
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Por fim, o ministro lembrou que a MP 849 foi publicada no Diário Oficial da União em
setembro de 2018, mesma sessão legislativa em que a MP 805 perdeu sua eficácia. E a
Constituição Federal proíbe, em seu artigo 623 (inciso 10), a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia
por decurso de prazo.
Recesso
Para o ministro, com a proximidade dos recessos parlamentar e judiciário, “faz -se
necessário o deferimento da medida acauteladora, a fim de que se suspenda a eficácia de
toda a Medida Provisória 849/2018, de modo a resguardar os direitos dos servidores
públicos federais e prevenir a consumação de prática, aparentemente, inconstitucional, até
que o Plenário deste Supremo Tribunal possa debruçar -se de maneira vertical e definitiva
sobre as alegações trazidas aos autos”.
Leia a íntegra da decisão.
STF PROFERE CERCA DE 125 MIL DECISÕES JUDICI AIS EM 2018
O presidente do Supremo Tribunal Federa (STF), ministro Dias Toffoli, informou ao final de
sessão de encerramento do Ano Judiciário, realizada na manhã desta quarta -feira (19), que
em 2018 a Corte proferiu 124.975 decisões, sendo 110.467 monocr áticas (88,4%) e 14.508
colegiadas (11,6%). No período, foram baixados 105.542 processos, sendo que,
atualmente, o acervo do Tribunal conta com 38.533 processos, 15,2% inferior ao existente
em 31 de dezembro de 2017.
No balanço apresentado, Toffoli regist rou que foram distribuídos neste ano 100.437
processos, sendo 20.293 originários (20,2%) e 80.144 recursais (79,8%). Um total de
42.270 processos foram enviados à Presidência (43,6%). Outros 54.611 foram distribuídos
aos demais ministros (56,4%).“Cumprimen to a vossas excelências. Todos trabalhando
arduamente para vencer essa carga de trabalho. Não há dúvida, e é necessário registrar
que não há Suprema Corte no mundo com tantos feitos distribuídos a ela e sendo julgados
pelos juízes como há aqui em nosso paí s, neste Supremo Tribunal Federal”, afirmou.
Em 2018, foram incluídos no Plenário Virtual 43 novos temas de repercussão geral, sendo
que 32 tiveram esse instituto reconhecido. Um total de 27 processos com repercussão geral
tiveram o mérito julgado, levando à resolução de mais de 88.300 feitos em instâncias
inferiores. Outros 11 processos tiveram a existência da repercussão geral negada e em
quatro houve a reafirmação de jurisprudência.
No ano, foram realizadas 128 sessões plenárias, sendo três sessões solen es, 83
presenciais, 42 virtuais, com 3.239 processos julgados. Nas Turmas, foram julgados 11.246
processos, sendo 2.368 em sessões presenciais e 8.878 em sessões virtuais. Até o dia 18
de dezembro, foram publicados 14.350 acórdãos.
Dias Toffoli assumiu a Presidência do STF em setembro. Ele aproveitou a oportunidade
para cumprimentar a ministra Cármen Lúcia, que presidiu a Corte antes dele, ressaltando
que o trabalho realizado ao longo de 2018 também é fruto da gestão dela.
PRESIDENTE DO STF ACOLHE PEDIDO D A PGR E SUSPENDE LIMINAR SOBRE
EXECUÇÃO DE PENAS SEM TRÂNSITO EM JULGADO
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, acolheu pedido
formulado pela Procuradoria Geral da República (PGR) e suspendeu liminar que suspendia
a prisão de condenados por sentenças sem trânsito em julgado. A liminar havia sido
expedida no início da tarde desta quarta -feira (19) pelo ministro Marco Aurélio.
A decisão do ministro Dias Toffoli baseou -se no fato de que a liminar contraria posição
consolidada em vários outros casos analisados pelo Plenário do STF. “O acolhimento da
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liminar na ADC nº 54 pelo eminente Relator, ainda que por fundamentos diversos, foi de
encontro ao entendimento da decisão tomada pela maioria do Tribunal Pleno no julgamento
das ADCs nsº 43 e 44, que versavam matéria idêntica. Logo, a decisão já tomada pela
maioria dos membros da Corte deve ser prestigiada pela Presidência”, manifestou -se o
presidente do STF a respeito do pedido de Suspensão de Liminar (SL) 1188, apresentado
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
Na peça, Dodge sustenta que a liminar desrespeitou sucessivas decisões colegiadas do
próprio STF. Ela destaca, ainda, que o entendimento do Tribunal sobre o início do
cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da condenação mudou desde a
promulgação da Constituição Federal de 1988 até que, em 2016, se posicionou pela sua
constitucionalidade. “Este movimento mais recent e representou, a um só tempo, virada
jurisprudencial e mudança de paradigma para a persecução penal no país”, afirma a
procuradora-geral. “Ocorre que, apesar da existência de sucessivos precedentes oriundos
do órgão colegiado máximo desta Suprema Corte, a decisão cujos efeitos se pretende
suspender simplesmente os desrespeitou, simplesmente por com eles não concordar”,
avaliou.
Segundo a PGR, a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio terá o efeito de permitir a
soltura, “talvez irreversível”, de milha res de presos com condenação proferida por tribunal.
Com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dodge assinalou que a liminar
poderia atingir 169 mil presos no país. “A afronta à segurança pública e a ordem pública
são evidentes”, ressaltou.
O presidente do STF concordou com a ponderação de Dodge, destacando que a suspensão
da liminar tem a “finalidade de evitar grave lesão à ordem e à segurança públicas”.
Como a pauta de julgamentos agendados para o Plenário no primeiro semestre de 2019 foi
divulgada nesta semana, Toffoli remete a decisão final sobre a avaliação do colegiado de
ministros. A ADC 54 está pautada para o dia 10 de abril de 2019 – data já publicada no
Diário da Justiça.
Liminar
A decisão do ministro Marco Aurélio que foi suspensa p elo ministro Dias Toffoli havia
sido proferida liminarmente na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 54 para
assentar a compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP) com a
Constituição Federal e determinar a suspensão de execução de pena nas condenações que
não tenham transitado em julgado.
A decisão refere-se a sentenciados com pedido de apelação criminal que tenham sido
presos antes de seu exame. “A harmonia do dispositivo em jogo com a Constituição Federal
é completa, considerado o alcance do princípio da não culpabilidade, inexistente campo
para tergiversações, que podem levar ao retrocesso constitucional, cultural em seu sentido
maior”, ressaltou.
O ministro Marco Aurélio salientou que, levando em conta o previsto no artigo 5º , inciso
LVII, da Constituição Federal – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória.
Leia a íntegra da decisão na SL 1188 .
PRAZOS PROCESSUAIS NO STF FICAM SUSPENSOS ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2019
Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal (STF) ficarão suspensos a partir desta
quinta-feira (20) até o dia 31 de janeiro de 2019. No recesso forense, de 20 de dezembro a
6 de janeiro, não haverá expediente na Secretaria do Tribunal, ficando estab elecido o
plantão judicial para o recebimento de pedidos urgentes. Nesse período, o protocolo de
petições e processos será admitido por meio exclusivamente eletrônico, nos termos da
Resolução 427/2010.
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Os casos urgentes serão encaminhados diretamente para análise do presidente da Corte,
ministro Dias Toffoli.
Dos dias 7 a 31 de janeiro, o atendimento ao público será das 13h às 18h e não haverá
plantão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.
O expediente do recesso forense está estabelecido na Portaria 236/2018, assinada pelo
diretor-geral do STF, Eduardo Toledo.
DECANO INVALIDA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA QUE DETERMINAVA
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO COM FILHO BRASILEIRO
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu o Habeas Corpus
(HC) 114901 no sentido de invalidar portaria do ministro da Justiça, datada de 2005, que
determinou a expulsão do Brasil de um nacional da Holanda condenado criminalmente por
tráfico de drogas. Segundo o decano, que já havia concedido liminar suspendendo a
portaria, o cidadão estrangeiro possui direito subjetivo à permanência no país por ter filho
brasileiro com quem mantém vínculo de convivência sócio -afetiva e que é,
comprovadamente, seu dependente economicamente.
O holandês foi condenado pela 12ª Vara da Justiça Federal de Fortaleza (CE) à pena de 5
anos e 4 meses, por tráfico de drogas, tendo obtido a extinção da punibilidade após o
cumprimento total da pena. A portaria determinando a expulsão foi assinada em abril de
2005 e, em junho do mesmo ano, nasceu seu filho.
Em sua decisão, o ministro destacou que, embora a expulsão de estrangeiros e o ato de
sua revogação sejam medidas político -administrativas de competência exclusiva do
presidente da República, a quem cabe avaliar , discricionariamente, a conveniência, a
necessidade, a utilidade e a oportunidade de sua efetivação, ainda assim estão sujeitas ao
controle judicial quanto à sua legalidade.
O ministro observou que, segundo o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80), reg ra vigente
à época da portaria, a inexpulsabilidade de estrangeiro com filho dependente
economicamente se dava apenas se o nascimento tivesse ocorrido antes da assinatura do
ato (artigo 75, parágrafo 1º). Entretanto, explica o decano, está em julgamento no STF
recurso extraordinário (RE 608898), com repercussão geral reconhecida, que analisa a
recepção pela Constituição Federal desse dispositivo. O ministro lembrou que, embora o
julgamento não esteja concluído, já se formou expressiva maioria (7 votos) no s entido de
proclamar sua não recepção.
“A nova orientação que está sendo construída por esta Corte Suprema em sede de
repercussão geral põe em evidência o dever constitucional do Estado de preservar a
unidade e a integridade da entidade familiar, bem assim o de assegurar proteção integral à
comunidade infanto-juvenil”.
O ministro Celso ressalta que esse entendimento, até o momento prevalecente no STF, está
de acordo com o tratamento conferido à matéria pela nova Lei de Migração, em vigor desde
21/11/2017, que não mais exige, para a configuração das hipóteses legais obstativas da
expulsão, a contemporaneidade dessas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao
ato expulsório.
O ministro destacou que, além da dependência econômica, ficou comprovado outro req uisito
capaz de impedir, por si só, a expulsão, o vínculo de afetividade nas relações entre
o cidadão estrangeiro e o seu filho brasileiro. Em seu entendimento, isso significa
considerar o afeto como valor jurídico impregnado de natureza constitucional de forma a
valorizar esse novo paradigma como núcleo conformador do próprio conceito de família e
foco de irradiação de direitos e deveres resultantes de vínculos fundados no plano das
relações familiares.
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“O alto significado social e o irrecusável valor cons titucional de que se reveste o direito à
proteção da criança e do adolescente – ainda mais se considerado em face do dever que
incumbe ao Poder Público de torná -lo real, mediante concreta efetivação da garantia de
assistência integral à criança e ao adoles cente (CF, art. 227, capute parágrafo 3º) – não
podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um
inafastável compromisso constitucional, que tem no aparelho estatal um de seus precípuos
destinatários”, afirma o decano.
- Leia a íntegra da decisão.
MINISTRA REJEITA HC IMPETRADO PELA DEFESA DE JORGE PICCIANI
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o Habeas Corpus
(HC) 150947, por meio do qual a defesa do deputado estadual do Rio de Janeiro Jorge
Picciani pretendia a revogação de sua prisão preventiva. A tramitação do HC foi negada
porque o objeto de questionamento é decisão liminar de ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Picciani foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência de fatos apurados na
Operação Cadeia Velha, que investiga o pagamento de propina a deputados estaduais do
Rio de Janeiro por empresários do setor de transporte de passageiros. Em novembro de
2017, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decretou sua prisão preventiva e,
em seguida, o relator de HC impetrado no STJ indeferiu pedido de liminar.
Essa decisão motivou a impetração do HC 150947 no STF. Nele, os advogados argumentam
que a medida representa “manifesto constrangimento ilegal” e que, por se tratar de
parlamentar detentor de mandato eletivo, afronta a Constituição da República e a do Estado
do Rio de Janeiro, que exige autorização legislativa para a prisão. A argumentação aponta
ainda ausência de fundamentação, “patente descabimento” e “inequívoca desn ecessidade”
da custódia cautelar.
O relator originário do HC, ministro Dias Toffoli, indeferiu liminar em novembro de 2017 e,
em março de 2018, a Segunda Turma do STF concedeu prisão domiciliar humanitária a
Picciani, que havia sido submetido a uma cirurgi a para a retirada da bexiga e da próstata
em razão de um tumor maligno. A ministra Cármen Lúcia assumiu a relatoria do caso após a
redistribuição do HC em razão da posse do ministro Toffoli na Presidência do STF.
Decisão
Ao negar trâmite ao HC, a ministra explicou que a decisão questionada é monocrática e de
natureza precária. “O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi
concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá -la na
forma da lei”, ressaltou. A situação, assim, se enquadra na Súmula 691 do STF, que veda o
trâmite de habeas corpus no Supremo impetrado contra decisão de relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
Segundo a ministra, o caso não se enquadr a nas exceções em que a jurisprudência do
Supremo admite a superação da Súmula 691 – patente ilegalidade ou contrariedade a
princípios constitucionais na decisão questionada. “A gravidade concreta do contexto
delituoso que, alegadamente, foi imputada ao pa ciente foi minuciosamente detalhada na
decisão”, observou. A ministra lembrou ainda que, depois da revogação da prisão
preventiva pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), a Primeira Seção
Especializada do TRF-2 a decretou mais uma vez em decisão fundamentada.
Na avaliação da relatora, as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos
apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelo relator do HC no STJ, “justificam
a aplicação da medida extrema [prisão cautelar] para a garantia da ord em pública e
conveniência da instrução criminal”.
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A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou medida liminar no
Mandado de Segurança (MS) 36133, no qual o Es tado da Bahia requer a cassação da
decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que suspendeu a efetivação da Lei
13.964/2018 da Bahia, que criou nove cargos de desembargador no Tribunal de Justiça
local (TJ-BA) e dos respectivos assessores.
No MS, o estado alega, entre outros pontos, a incompetência do CNJ para exercer
fiscalização abstrata de constitucionalidade da norma e a compatibilidade da criação dos
cargos com o implemento de ações voltadas à priorização do primeiro grau de jurisdição.
Aponta, ainda, a defasagem na composição do tribunal e a ausência de comprometimento
do limite de despesas com pessoal.
Segundo o TJ-BA, a manutenção da decisão do CNJ “causaria prejuízos consideráveis e
irreversíveis” à sua organização judiciária, com reflexos nos se rviços de interesse público
prestados à população, além de constituir “grave risco à independência e à harmonia entre
os Poderes”.
Decisão
Em exame preliminar, a ministra Rosa Weber não verificou presentes os requisitos
estabelecidos no artigo 7º, inciso I II, da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de
segurança, para o deferimento da cautelar. O dispositivo prevê que o magistrado
suspenderá o ato que deu motivo ao pedido no MS quando houver fundamento relevante e
da decisão questionada puder resultar a ine ficácia da medida, caso seja finalmente
deferida.
A relatora apontou que o ato do CNJ não indica atuação do conselho voltada à fiscalização
abstrata de constitucionalidade da norma estadual, mas ao controle dos trâmites
administrativos para o efetivo preen chimento dos cargos criados na lei. Afirmou ainda que o
CNJ registrou a existência de potenciais obstáculos de índole orçamentária, apontados em
manifestações da área técnica do conselho e do próprio TJ -BA.
“Sem necessidade de incursão na constitucionalida de da Lei Estadual 13.964/2018, afigura se evidente que eventuais atos administrativos de nomeação para as vagas por ela criadas
devem observar as leis orçamentárias estaduais e os limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal”, assinalou. “Presentes elementos indicativos do potencial descumprimento de
requisitos estabelecidos na legislação orçamentária, mostra -se, portanto, adequada a
determinação de suspensão dos trâmites administrativos destinados ao preenchimento das
vagas criadas pela Lei Estadual 13.964/2 018”, disse.
A ministra Rosa W eber também não verificou risco de irreversibilidade dos efeitos da
decisão do CNJ, considerando que, de acordo com a Presidência da corte estadual, o TJ BA não praticou, até o momento, qualquer ato administrativo com a finali dade de cumprir o
disposto na norma. A relatora notificou o CNJ para que preste informações em dez dias.
Após esse prazo, o Ministério Público será ouvido.
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