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Brasília
Agência Estado

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Luiz Fux, manteve sábado passado
a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
que afastou o desembargador Gesivaldo Nascimento Britto, do Tribunal
de Justiça da Bahia, do
cargo de presidente do
tribunal. Fux também rejeitou soltar três presos
suspeitos de atuação no
esquema de venda ilegal
de sentenças para regularizar terras obtidas por
meio de grilagem. O caso
é investigado na Operação Faroeste, no STJ.
Os pedidos haviam sido
apresentados ao Supremo Tribunal Federal
pelas defesas de Gesivaldo, presidente afastado
do TJ-BA, e de Antonio
Roque do Nascimento
Neves, secretário judiciário do tribunal, Adailton
Maturino dos Santos,
que se apresentava
como “cônsul” de GuinéBissau, e Marcio Duarte
Miranda, advogado e
genro da desembargadora Maria do Socorro
Barreto Santiago - presa
em novembro.
Nas quatro decisões que
assinou neste sábado sobre os pedidos dos suspeitos, Fux apontou que
as prisões e o afastamento foram devidamente
fundamentados pelo
ministro-relator do STJ,
Og Fernandes. Observou
também que as investigações ainda estavam
em andamento e que é
necessário aguardar uma
manifestação definitiva
do STJ antes de o Supremo se posicionar.
“Inexiste situação que
permita a concessão da
ordem pleiteada no plantão judiciário”, disse Fux.
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Ministros que Suprema Corte do Brasil também são julgados pela opinião pública
São Paulo
Agência Estado

A

avaliação do Supremo Tribunal Federal (STF) só não é
pior que a do Congresso Nacional. É o que
aponta a primeira pesquisa do Datafolha que
busca medir a percepção
da população em relação
à Suprema Corte.
Segundo o levantamento, a atuação do STF
é mal avaliada por 39% de
um total de 2.948 pessoas
ouvidas entre os dias 5 e
6 de dezembro em 176
municípios de todas as
regiões do País. Significa
dizer que quatro em cada dez brasileiros consideram ruim ou péssima
a atuação do Tribunal. A
margem de erro é de dois
pontos porcentuais para

mais ou para menos.
A reprovação do STF
só não é maior que a do
Congresso, que recebe
indicações de ruim ou
péssimo por 45% dos
entrevistados. A reprovação do STF é equivalente à do presidente
Jair Bolsonaro, cuja gestão é mal avaliada por
36% da população, considerando a margem de
erro da pesquisa.
O Datafolha chama
a atenção para o fato de
a taxa dos que o reprovam a Suprema Corte
Brasileira ser o dobro
da dos que aprovam. Os
que classificam a atuação do STF como ótima
ou boa representam
19% dos entrevistados
pelo Datafolha.
“Dado o ineditismo
da pesquisa, não é possível dizer se a reprovação do STF aumentou
ou diminuiu em certo
período, mas é possível

Corte foi o centro
das atenções durante
o ano e decidiu
assuntos como
prisão em segunda
instância

compará-lo ao Executivo e ao Legislativo”, diz
o Datafolha.
De acordo com o diretor de pesquisas do
Instituto, Alessandro Janoni, nos últimos anos
as três esferas de poder
federal têm se revezado
no protagonismo do cenário político brasileiro,
com intensa divulgação
pela mídia tradicional e
pelas redes sociais.
E o plenário do Supremo, composto por
seus 11 ministros, segundo lembra o Datafolha, esteve no foco das
atenções em diversas
ocasiões ao longo de
2019. A principal delas
foi quando julgou as
ações que discutiram a
constitucionalidade da
prisão de condenados
em segunda instância.
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Opinião
Pesquisa foi feita
pela primeira vez,
por isso fica-se
impossibilitado
de se saber se
o conceito dos
brasileitos sobre o
Supremo Tribunal
Federal aumentou
ou diminuiu.

Ação contra o ‘doleiro
dos doleiros’ prossegue
São Paulo
Agência Estado

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha,
negou pedido da defesa de
Dario Messer, o ‘doleiro dos
doleiros’, que buscava a suspensão da ação penal que
apura a prática de crimes
contra o sistema financeiro.
Messer está preso preventivamente desde julho de
2019, quando foi capturado
em São Paulo no âmbito da
Câmbio, Desligo, desdobramento da Lava Jato.
A defesa de Messer afirma
que a denúncia não apresentou as qualificações de
Messer no esquema ou
quais crimes teria cometido,
o que violaria o Código Processual Penal. Em junho de
2018, Messer foi denunciado
e apontado como líder da
organização criminosa, em
uma peça que elenca 62
acusados.
Inicialmente, o pedido foi
apresentado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
que negou o habeas corpus
ao entender que a acusação
do Ministério Público Federal está detalhada e compreensível para a defesa. O
doleiro dos doleiros recorreu
ao STJ e o ministro Noronha
manteve o entendimento.
Segundo Noronha, não foi
apontado flagrante de ilegalidade no caso que justifique
o deferimento de liminar
para suspender a ação penal, visto que a denúncia da
Procuradoria atendeu todos
os requisitos previstos pela
Justiça. O ministro, contudo,
afirmou que o caso merece
uma análise mais profunda
que deverá ser feita pela
Quinta Turma do STJ, após o
recesso.
O Ministério Público Federal
acusa Messer de constituir,
junto de outros doleiros,

um ‘grandioso esquema’ de
movimentação de recursos
ilícitos no Brasil e no exterior
por meio de movimentações
dolar-cabo - operações de
compra e venda da moeda
estrangeira na qual o doleiro
pede ao cliente que deposite
o valor em reais em sua conta para transferir, a partir de
sua conta no exterior, o valor
convertido para a conta do
cliente.
A organização criminosa
também atuava com entregas de dinheiro em espécie,
pagamentos de boletos e
compra e venda de cheques
de comércio, segundo a Procuradoria.0
Dario Messer foi denunciado
neste mês no âmbito da
Operação Patrón, contra
grupo que teria dado suporte ao ‘doleiro dos doleiros’
enquanto esteve foragido do
País. Um dos alvos incluem a
sua namorada, Myra Athayde, presa em novembro.
Myra teve seu pedido de
liberdade negado na última
semana pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
atendendo manifestação do
Ministério Público Federal
que alegava a ausência de
razões para encerrar a prisão preventiva.
A denúncia também atingiu
o ex-presidente do Paraguai,
Horácio Cartes, acusado de
ajudar Messer a se manter
no país vizinho e disponibilizando US$ 500 mil ao doleiro. Em mensagens obtidas
pelos procuradores, Cartes
era ‘Rei’ na agenda de Messer e era tratado como um
‘hermano de alma’.
De acordo com o Ministério
Público Federal, após sua
saída do cargo no meio de
2018, Cartes manteve ‘influência no governo e no poder’
paraguaio que ajudariam
nas atividades da organização criminosa liderada por
Messer.

