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Lista de Fachin será 
dividida na Corte 
Cerca de 40% das investigações serão redistribuídas dentro do 
Supremo 

-BRASÍLIA- O ministro Edson Fachin, relator da LavaJato, vai pedir a redistribuição 
para outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de cerca de 40% dos novos 

inquéritos abertos a partir da delação premiada de ex-executivos da Odebrecht. Os casos 
que sairão do gabinete de Fachin não têm relação direta com a Petrobras, e tratam de 
outros episódios de corrupção relatados pelos delatores da empreiteira. A redistribuição 
será feita por sorteio. Outros ministros já se preparam para receber os inquéritos e 
também cogitam montar forças-tarefas em seus gabinetes só para cuidar dos casos 
decorrentes da Odebrecht. 

 
Na semana passada, Fachin abriu 76 inquéritos decorrentes das delações da 

Odebrecht, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Muitos desses casos 
sairiam do âmbito da Lava-Jato por falta de ligação direta com o escândalo. Exemplo disso 

é o pagamento de propina na construção de estádios. Os inquéritos serão redistribuídos 
entre outros nove integrantes do STF. A presidente, ministra Cármen Lúcia, por regra 
interna, não participa do sorteio. 

 
A redistribuição de processos originalmente da Lava-Jato já foi feita no STF em 

relação aos inquéritos da primeira lista enviada pelo Ministério Público. Há, por exemplo, 
casos com os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Celso de Mello. 

 
A ideia de convocar mais magistrados e assessores para atuar no gabinete de outros 

ministros é aventada porque, depois de divulgado o teor das delações, o tribunal como um 

todo está sendo cobrado pela sociedade, e não mais somente Edson Fachin. Um ministro 
contou ao GLOBO que, depois da delação, ele e os colegas têm sido interpelados com mais 
frequência nas ruas, com pedidos de punição aos acusados de corrupção. STF VAI 
HONRAR “IMPORTÂNCIA HISTÓRICA” Atualmente, ministros do STF contam com dois 
juízes auxiliares em seus gabinetes. Fachin tem três juízes, por conta da Lava-Jato. Na 

segundafeira, a ministra Cármen Lúcia determinou a criação de uma força-tarefa no 
gabinete do relator da Lava-Jato, para acelerar o andamento dos processos. No tribunal, 

apenas os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello não têm juízes auxiliares, porque 
recusam esse tipo de ajuda. 

 
A preocupação dos ministros do STF não é só na fase de instrução da Lava-Jato, mas 

também com a época em que as denúncias forem julgadas. Alguns defendem que, quando 
chegar essa fase das investigações, a Segunda Turma, responsável por julgar os 

processos, realize sessões todos os dias. Tudo para não correr o risco de prescrição dos 
crimes — o que significaria, na prática, arquivar os processos sem julgamento, por excesso 
de prazo tramitando. 
 

Ontem, a presidente do Supremo afirmou que a Corte vai julgar os processos da 
Lava-Jato mesmo que haja qualquer “tentativa de atraso”. “O Supremo Tribunal Federal 
julgará os processos da Lava-Jato que são de sua competência independentemente de 

qualquer percalço ou tentativa de atraso, honrando a responsabilidade jurídica e a  
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importância histórica que a guarda da Constituição lhe confere”, declarou a ministra, por 
meio de sua assessoria de imprensa. ROTINA NO TRIBUNAL JÁ FOI ALTERADA 
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Cármen Lúcia 
“O STF julgará os processos da Lava-Jato independentemente de 
qualquer percalço ou tentativa de atraso” 

Presidente do STF Cármen Lúcia abriu sindicância interna para investigar o vazamento 

das decisões do relator da LavaJato, ministro Edson Fachin, quando elas ainda estavam 
em sigilo. Na semana passada, o ministro abriu 76 inquéritos contra políticos dos 

principais partidos. A comissão é composta por três servidores do tribunal. A ministra quer 
“apurar fatos relativos à quebra de sigilo das informações processuais para se adotarem as 
providências legais cabíveis”. O prazo da sindicância é de 30 dias. 

 
A delação da Odebrecht provocou mudança na rotina de trabalho do STF. Cármen 

Lúcia incluiu na pauta de julgamentos de maio de temas que podem ajudar nas 

investigações. Entre os casos que serão julgados está a proposta de restrição do foro 
privilegiado, a discussão sobre a duração de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a 
possibilidade de haver condução coercitiva de depoente e a necessidade ou não de 
autorização da Assembleia Legislativa para abertura de ação penal contra governador. 

 
O tribunal também deve julgar em maio se o STF é o foro indicado para julgar ações 

de improbidade contra políticos. A discussão foi levantada em uma petição do ministro da 

Casa Civil, Eliseu Padilha. Esse processo deve ser julgado no último dia de maio, junto com 
o caso do foro especial. 

 
Além desses, outros assuntos polêmicos também serão julgados em maio. Uma das 

ações trata da abusividade de greve de servidor público celetista. Também será discutido 
se servidor com deficiência e se trabalhadores que exercem atividades insalubres têm 
direito à aposentadoria especial. O plenário da Corte deve julgar ainda se pessoas em 

união estável têm direito à herança do companheiro nos mesmos moldes do casamento — 
seja em relações homoafetivas ou em heterossexuais. Fôlego. Edson Fachin passará a 
colegas casos sem relação com a Petrobras; ministros também farão força-tarefa – Porque 
o relator considera que parte das acusações feitas pelos delatores da Odebrecht não tem 
relação com o caso específico investigado na Lava-Jato, cuja origem é a corrupção na 
Petrobras. – Depois que o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato, pedir a 

redistribuição dos casos, será feito sorteio pelo sistema eletrônico do Supremo Tribunal 
Federal. 
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O que os estados terão 
que fazer 

 
NO BOLSO DOS SERVIDORES: Aumentar a alíquota previdenciária dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas para, no mínimo, 14%, além de 
criar alíquota extraordinária e temporária, se necessário. No Estado do Rio, a 
alíquota é de 11%. 

 
MENOS ISENÇÕES: Reduzir os incentivos tributários em, no mínimo, 

10%. O estado também não poderá conceder benefícios com renúncia de 

receita, exceto os aprovados unanimemente pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). 

 

VENDA DE ATIVOS: Autorizar a privatização de empresas dos setores 
financeiro, de energia, de saneamento e outros, se necessário para a quitação 
de passivos. A Alerj já autorizou a venda da Cedae. 

 
DÍVIDAS COM DESCONTO: O estado terá de realizar leilões para 

conseguir pagar dívidas com desconto. 

 
SEM REAJUSTES: Fica proibida a concessão de aumentos de salários ou 

vantagens aos servidores. Também não será permitida a criação de auxílios, 

bônus, abonos e verbas de representação. 
 
BRECHAS NA CONTRATAÇÃO: O estado não poderá criar cargos, 

contratar pessoal ou fazer concurso público, exceto para repor vagas. 
 

TETO DE GASTOS: Não será permitido reajustar qualquer despesa acima 
da variação anual do IPCA ou da variação anual da receita corrente líquida, o 
que for menor. 

 
NADA DE MARKETING: O governo não poderá contratar publicidade e 

propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no trânsito 

e outras de “demonstrada utilidade pública”. 
 
SEM FONTE: O estado fica impedido de fazer saques em contas de 

depósitos judiciais, ressalvados os permitidos pela Lei Complementar 151/15. 
 
EMPRÉSTIMOS CONTROLADOS: Fica proibida a contratação de operações 

de crédito, ressalvadas as autorizadas no âmbito do regime de recuperação 
fiscal. 
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Governo obtém vitória 
na reforma trabalhista 
Um dia após derrota, novo pedido de urgência é aprovado 
na Câmara. Maia espera votar em plenário dia 26 

“Saiam das cavernas. Precisamos proteger os trabalhadores, mas não podemos 
impedir o progresso” Rogério Marinho Relator da reforma trabalhista 

-BRASÍLIA E WASHINGTON- Um dia após sofrer uma derrota no plenário 
da Câmara dos Deputados, o governo conseguiu aprovar, ontem, o 
requerimento de urgência para acelerar a votação da reforma trabalhista. O 

placar teve 287 votos favoráveis, 144 contrários e 13 abstenções. Na terça-
feira, a base foi surpreendida ao não conseguir votos suficientes. Eram 
necessários 257 votos favoráveis, mas só foram registrados 230. 

 
GIVALDO BARBOSA 
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Protesto. Parlamentares de oposição cercam o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, e fazem referência a Eduardo Cunha 
 

Com a urgência, o projeto poderá ser votado mais rapidamente na 

comissão especial da Câmara encarregada de apreciar o assunto e, assim, 
ficar liberado para ser analisado em plenário. O presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse esperar que a votação ocorra em plenário no próximo 

dia 26. A ideia é liberar a apresentação de emendas até as 18h de segunda-
feira, discutir e votar o projeto na terça-feira que vem. Sem a urgência, a 
proposta teria de esperar cinco sessões — prazo para emendas e vista — para 

ser votada na comissão. 
 
Na última terça-feira, logo após a derrota, a base já se articulava para 

apresentar um novo requerimento. Maia afirmou, no plenário, que havia 
encerrado a votação na hora errada, antes do previsto, sem quórum 
suficiente. Ele enfatizou que, se algum outro líder apresentasse um novo 

requerimento, o plenário teria de votálo. Após a aprovação, ele admitiu que 
houve um trabalho de mobilização dos líderes da base aliada para garantir os 

votos favoráveis. 
 
— Ontem (terça-feira), houve um descuido meu pessoalmente, e alguma 

insatisfação na base. Mas hoje (ontem) foise reconstruindo uma maioria 
folgada nessa matéria. O governo trabalhou, a base trabalhou, e aprovamos a 
urgência de uma matéria que considero de extrema urgência e importância — 

disse Maia. 
 
TEMER VÊ ‘SINTONIA’ 

O presidente Michel Temer comemorou o resultado, depois do susto da 
véspera. Por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse 
que a votação traduziu “ampla maioria” e “firme apoio do Congresso” ao 

governo: 
 
— A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o Executivo, o 

Legislativo e a sociedade brasileira em torno da necessidade de 
aprimoramento dos marcos que regem as relações de trabalho em uma 
economia que volta a crescer. 

 
Em Washington, onde se encontra para a reunião anual de primavera (no 

Hemisfério Norte) do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, buscou passar 
tranquilidade. Ele falou com a imprensa antes que o governo conseguisse 
aprovar a urgência. Com relação à derrota da véspera, Meirelles considerou 

que faz parte da democracia: 
 
— É um processo normal, parlamentar, acredito que temos que, cada vez 

mais, vivenciar isso como uma parte saudável da democracia. 
 
O parecer do relator Rogério Marinho (PSDB/RN), que será analisado na 

comissão, prevê a alteração de vários artigos e a revogação de 20 itens da  
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O cerne da proposta é permitir que 
o acordado entre empresas e sindicatos tenha poder de lei para 16 assuntos,  
entre eles jornada, banco de horas e participação nos lucros. O acordado não 

poderá se sobrepor ao legislado, no entanto, para direitos essenciais, como 
FGTS, salário mínimo e férias. 

 

A sessão que analisou a urgência da tramitação do projeto foi marcada 
por discussões acaloradas, com gritos e provocações. A oposição tentou 
obstruir a votação e argumentou que, por ter sido rejeitada na véspera, a 

urgência não poderia ser pautada novamente, segundo o regimento interno. 
Os deputados da base, no entanto, rebateram que isso só valeria para o 
mérito do projeto e não para a urgência. Maia chegou a dizer que o PT queria 

“esculhambar” a votação. 
 
Em determinado momento, Maia ficou cercado por parlamentares da 

oposição, que subiram à mesa da presidência para tentar impedir a votação. 
Os parlamentares de PT, PCdoB e Psol seguravam cartazes dizendo “Método 
Cunha não!”, uma provocação, reclamando que Maia não poderia colocar em 

votação o pedido um dia depois de ele ter sido reprovado em plenário. 
 
O líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP), pediu que a votação da 

urgência fosse adiada para depois do debate e da votação da matéria na 
comissão especial que analisa o tema. Explicou que a proposta do partido era 
aprofundar o debate sobre o tema na próxima semana e fazer a votação em 

maio. 
— Mas o senhor, presidente, disse que seria tarde — afirmou Zarattini, 

dirigindo-se a Maia. 

 
Um dos pontos mais polêmicos da proposta e que pode dificultar a 

votação é o fim do imposto sindical obrigatório, equivalente a um dia de 

salário por ano. O texto prevê que o recolhimento da contribuição seja 
opcional, tanto para sindicatos patronais quanto para trabalhadores. 

 

PARA RELATOR, EXCESSO DE AÇÕES 
 

A oposição também já avisou que não concorda com a previsão de 
demissão em comum acordo, na qual o trabalhador receberia apenas parte da 
multa do FGTS. 

 
O relator argumentou que o substitutivo foi construído com mais de 850 

emendas, sendo que 400 foram acolhidas. Marinho ainda criticou o excesso 

de ações na Justiça no Trabalho. Segundo ele, são 4 milhões de ações por 
ano, “o dobro do conjunto das nações da OCDE (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).” Ele disse que as mudanças 

visam a adaptar a legislação ao momento atual: 
 
— Vivemos na era da tecnologia da informação, da robótica, e eles se 

agarram ao passado, porque, dessa maneira, eles se alimentam. Saiam das 



 

cavernas. Precisamos proteger os trabalhadores, mas não podemos impedir o 

progresso. 

 


