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PAINEL

ABORTAR A MISSÃO 
A reviravolta para Aécio
ocorre no momento em que
deputados próximos a ele
voltavam a questionar a per-
manência de Tasso como
presidente interino do PSDB,
sob o argumento de que ele
não expressa o pensamento
da maioria da legenda.

DOEU 
Diversos tucanos usaram a
mesma expressão para
definir o impacto da decisão
do Supremo: "uma pancada".
Aliados disseram que Aécio
ficou arrasado com a notícia e
ressaltaram que a maior ma-
nifestação contra a posição
da corte veio de Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e não de
um correligionário.

DEU RUIM 
O afastamento de Aécio foi
baseado em argumento seme-
lhante ao usado para decretar
a medida contra Eduardo
Cunha. Na época, até desafetos
do ex-deputado ressaltaram
que se abria ali precedente
perigoso para o Congresso.

CHORO GERAL 
Aliados do ex-ministro José
Dirceu (PT-SP), que teve a
pena aumentada para 30
anos de prisão nesta terça
(26), classificaram a decisão
do TRF-4 como uma "aber-
ração jurídica".

VEIO FERVENDO 
O PT esperava o pedido de
desfiliação de Antonio
Palocci, mas ficou surpreso
com o tom adotado pelo ex-
ministro na carta enviada a
Gleisi Hoffmann, presidente
da legenda.

COMEÇOU 
Integrantes do centrão vão
insistir no discurso de que é
preciso fatiar a denúncia
contra Temer para mandar
um recado ao Planalto:
gostam do presidente, mas
não de seus auxiliares.

NO ROUND 
Os advogados de defesa de
Wesley Batista deram entra-
da em uma reclamação no
Supremo, pedindo a liber-
tação do dono da JBS. Na
peça, Ticiano Figueiredo e
Pedro Ivo Velloso afirmam
que a Justiça Federal
usurpou competência do
Supremo ao decretar a
prisão do empresário.

TUDO CONECTADO 
Os advogados sustentam que
a denúncia contra Wesley
está vinculada a trechos do
acordo de colaboração premi-
ada dos irmãos Batista, o que
transferiria ao STF a prerro-
gativa de analisar o caso.

PAPARICO 
O procurador Ângelo Goulart
Villela pediu que a CPI da
JBS transformasse sua con-
vocação em convite. Foi
prontamente atendido.

SEM REVANCHE 
O procurador já enviou reca-
dos de que, em seu depoi-
mento, não fará ataques à
"instituição Ministério Públi-
co". Disse que não lhe inte-
ressa o confronto com os
colegas com os quais ainda
tem esperança de voltar a
trabalhar.

ATRASO
ESTRATÉGICO 
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva decidiu adiar a
viagem que faria à região da
Renca, na Amazônia, depois
que Temer suspendeu o
decreto que extinguia a
reserva. A intenção inicial era
visitar a área nos dias 4 e 5
de outubro.

PRIORIDADES 
Depois do recuo do governo, o
PT avaliou que não valeria a
pena ir ao local nas datas pre-
vistas porque coincidiria com
o Círio de Nazaré, a maior pro-
cissão religiosa do Brasil.

MENOS É MAIS 
O governo Geraldo Alckmin
concluiu licitação para con-
tratar a empresa que vai
capitanear sua comunicação
digital. A Máquina da Notí-
cia deu o menor lance na
concorrência.

MENOS É MAIS 2
O valor do contrato, inicial-
mente orçado em R$ 33 mi,
caiu para R$ 18 mi.

TIROTEIO
Conheço os cheques pré-
datados, mas Lula apresen-
tou uma inovação: o cheque
não datado, para ser usado
ao gosto do freguês! DO
DEPUTADO ESPERIDIÃO
AMIN (PP-SC), que ironizou
os recibos preenchidos com
datas inexistentes e
entregues pela defesa do ex-
presidente à Lava Jato.

CAI O REI DE PAUS
A decisão do Supremo de afastar o senador Aécio Neves (MG) do
mandato é um revés não só para o tucano, mas também para
Michel Temer. Com essa tacada, o STF deixou sem líder a ala do
PSDB que prega o suporte ao presidente e deu mais poder a
Tasso Jereissati (CE) – que defendeu o fim da aliança com o go-
verno quando Temer foi denunciado pela primeira vez. Soma-
dos, os fatores devem reacender a crise existencial tucana e
acabar com o clima de estabilidade na base governista.

CONTRAPONTO
GATO ESCALDADO
Ao se deparar com três cabines de votação instaladas no
plenário da Câmara, um deputado perguntou para a colega
Maria do Rosário (PT-RS) o motivo pelo qual os equipamen-
tos estavam ali.
As urnas serão usadas para a eleição do Parlamento Jovem,
um programa em que 78 estudantes do ensino médio de
escolas públicas e privadas são eleitos, tomam posse e simu-
lam o cotidiano do Congresso.
A petista, porém, não estava a par da atividade.
– Ih, não sei... – respondeu Rosário, que emendou: – Mas
quando elas estão aí é porque eles querem derrubar alguém!

DANIELA LIMA

POR AGENDA POSITIVA

Temer libera R$ 3 bilhões 
para atender baixa renda
DO G1  

O presidente Michel Te-
mer lançou terça-feira (26),
em uma cerimônia no Palácio
do Planalto, um pacote de
ações federais que disponibi-
liza R$ 3 bilhões anuais em
microcrédito para a popula-
ção de baixa renda. O objeti-
vo do programa, batizado de
Plano Progredir, é criar uma
porta de saída para benefi-
ciários do Bolsa Família. Com
o Progredir, o governo tenta
impor uma agenda positiva
diante da segunda denúncia
contra Temer.

Além dos R$ 3 bilhões em
microcrédito para fortalecer
pequenos negócios, o Progredir
vai oferecer 1 milhão de vagas
em cursos de capacitação, aulas
de educação financeira e asses-
soria técnica a autônomos.

Responsável pela coorde-
nação das ações do pacote fe-
deral, o ministro do Desenvol-
vimento Social, Osmar Terra,
informou que o Progredir é
voltado para os benefíciários
do Bolsa Família. Atualmente,
o programa de transferência
de renda reúne mais de 13

milhões de famílias.
No entanto, a pasta ressal-

tou que a iniciativa federal
também vai atender aos de-
mais inscritos no Cadastro
Único dos programas sociais
do governo federal.

O lançamento do Plano
Progredir foi a primeira soleni-
dade realizada no Planalto des-
de que a Procuradoria Geral da
República (PGR) acusou o presi-
dente da República e os minis-
tros Eliseu Padilha (Casa Civil) e
Moreira Franco (Secretaria-
Geral) de obstrução de Justiça e

organização criminosa.
Temer foi notificado da

denúncia, cuja leitura foi feita
na Câmara dos Deputados.
Após a notificação, começa a
contar o prazo de 10 sessões
de plenário para que o presi-
dente apresenta sua defesa.

A denúncia será debatida
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara e, in-
dependentemente do resulta-
do da votação no colegiado, a
palavra final será do plenário.
O Supremo Tribunal Federal
(STF) só pode analisar a acu-

sação com a autorização dos
deputados federais. Trata-se
do mesmo rito da primeira
denúncia contra Temer por
corrupção passiva.

Ao discursar no evento,
Temer enalteceu a iniciativa
de criar meios de os benefi-
ciários do Bolsa Família con-
seguirem alcançar a indepen-
dência financeira e o fato de
o governo ter zerado a fila de
espera do programa.

“Diminuiu o número daque-
les ocupantes de Bolsa Família
que não mais necessitavam e
depois entraram aqueles que
estavam na fila, ansiosos, ne-
cessitados. Hoje, o Osmar Terra
conseguiu zerar a fila do Bolsa
Família”, celebrou Temer, diante
de uma plateia de aliados polí-
ticos e empresários.

Plano Progredir
quer criar uma por-
ta de saída para
beneficiários do
Bolsa Família no
Governo Federal 

Presidente lançou pacote de ações que disponibiliza R$ 3 bilhões anuais em
microcrédito para a população de baixa renda beneficiada pelo Bolsa Família

Temer escala equipe contra segunda denúncia
DO BLOG DA ANDRÉIA SADI  

O presidente Michel Te-
mer escalou o subchefe jurí-
dico da Casa Civil, Gustavo
Rocha, para coordenar uma
operação de bastidor para
derrubar a segunda denúncia
na Câmara dos Deputados,
agora por obstrução de Justi-
ça e organização criminosa.

Temer dividiu sua estraté-
gia jurídica em duas frentes.
Com Antônio Claudio Mariz
fora da causa, Temer contra-
tou Eduardo Carnelós para
defendê-lo criminalmente no
processo na Câmara e atuar

oficialmente no caso.
Mas o presidente entregou

a operação de bastidor para
desqualificar a denúncia a
Gustavo Rocha, que, atualmen-
te, despacha no Palácio do Pla-
nalto como subchefe para as-
suntos jurídicos da Casa Civil.

“Queremos montar uma
equipe para repetir o trabalho
quando veio à toma a delação
da JBS. Mas, para conseguir
derrubar a denúncia, o foco
principal será a atuação de
bastidor”, disse um advogado
da equipe de Temer ao Blog.

Além disso, o aliado de

Temer afirmou que o presi-
dente prepara uma nova es-
tratégia de comunicação pa-
ra enfrentar a segunda de-
núncia – e que a estratégia
será tocada pelo marqueteiro
Elsinho Mouco.

Para alinhar sua estratégia
jurídica, Temer pediu a Rocha
que o acompanhasse na sex-
ta-feira (22) a São Paulo, du-
rante reunião com Mariz para
discutir a troca de advogados.

Temer vai mirar em duas
frentes para desidratar a de-
núncia: quer desmontar tre-
chos da delação de Lúcio Fu-

naro, além de atacar o traba-
lho da Procuradoria Geral da
República – autora da denún-
cia – via convocações na CPI
da JBS e também em discur-
sos junto aos deputados.

A defesa do presidente, in-
clusive, usa como argumento
as negativas de Eduardo Cu-
nha sobre os depoimentos de
Funaro para rebater a delação
do operador. Rocha foi advo-
gado de Cunha em ações no
Supremo Tribunal Federal.

Mariz deixou a defesa de
Temer na segunda denúncia
porque advogou para Funaro.

RECURSO RECUSADO

TRF amplia pena de Dirceu para 30 anos
DO UOL

O TRF (Tribunal Regional
Federal) da 4ª Região, a se-
gunda instância da Lava Jato,
manteve a condenação do ex-
ministro José Dirceu (PT) pe-
los crimes de corrupção passi-
va, lavagem de dinheiro e or-
ganização criminosa, e ainda
aumentou a pena de prisão
para 30 anos e 9 meses, em
julgamento concluído na ter-
ça-feira (26).

Também tiveram as con-
denações confirmadas o ex-
diretor da Petrobras Renato
Duque, o ex-vice-presidente
da Engevix Gerson de Mello
Almada e Luiz Eduardo de
Oliveira e Silva, irmão do ex-
ministro. Já o ex-tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores
João Vaccari Neto foi absolvi-
do por insuficiência de pro-
vas, por dois votos a um.

Dirceu, que saiu da prisão

em maio após decisão do
STF (Supremo Tribunal
Federal), tinha sido conde-
nado pelo juiz Sergio Moro a
20 anos e dez meses na pri-
são na primeira instância. O
ex-ministro tem negado to-
das as acusações.

Neste processo, ele é acu-
sado de ter recebido cerca de

R$ 15 milhões em propina
da empreiteira Engevix. Os
pagamentos teriam ligação
com contratos da construtora
com a Petrobras obtidos via
licitações fraudulentas e, se-
gundo a sentença, foram fei-
tos sob a fachada de consul-
torias supostamente nunca
prestadas por Dirceu.

Com a condenação con-
firmada, Dirceu pode ser pre-
so novamente — mas a de-
cretação da detenção não é
obrigatória.

Na primeira instância, a
defesa do ex-ministro pediu
sua absolvição devido à
ausência de provas das dela-
ções premiadas de outros
réus da ação penal, alegando
contradições entre as colabo-
rações usadas na acusação.

Segundo a assessoria do
TRF-4, a execução das penas
dos condenados poderá ser
iniciada após os julgamen-
tos dos recursos dos réus
ainda na segunda instância.
No caso de Dirceu, esse pra-
zo é de dois dias porque só
cabem embargos de declara-
ção, recurso em que a defesa
pede para que o juiz observe
possíveis erros e omissões
na sentença.

DIRCEU teve pena aumentada após recorrer no TRF 4

LAVAGEM DE DINHEIRO

Julgamento de Maluf é suspenso no STF
DO UOL

Após o voto do ministro
relator Edson Fachin, um pedi-
do de vista do ministro Marco
Aurélio Mello adiou terça-
feira (26) a decisão final da
Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a
prisão do deputado federal
Paulo Maluf (PP-SP), condena-
do pelo próprio colegiado, em
maio, a mais de sete anos de
reclusão, inicialmente em re-

gime fechado, pelo crime de
lavagem de dinheiro.

Após a publicação do
acórdão com a condenação, a
defesa de Maluf entrou com
embargos de declaração - um
tipo de recurso - para tentar
reverter a decisão pela pri-
são do deputado.

No recurso, os advogados
de Maluf juntaram também
novos documentos, obtidos
junto a autoridades da Ilha

Jersey, segundo os quais o
deputado não teria como
movimentar as contas onde
se encontravam os valores
pelos quais foi condenado, o
que descaracterizaria as pro-
vas da acusação.

O relator Edson Fachin
votou por desconsiderar tais
documentos, alegando que
ao longo de oito anos de ins-
trução processual o condena-
do teve a oportunidade de

produzir provas de sua ino-
cência, o que não fez.

Para o ministro, além dos
embargos de declaração não
se prestarem à apresentação
de fatos novos, aceitar as evi-
dências recém-produzidas
pela defesa implicaria em
reabrir a fase de instrução
após a condenação do acusa-
do, o que não seria permitido
de acordo com os preceden-
tes do Supremo.

O juiz titular da 2ª Vara do
Trabalho de Rio Verde, do Tri-
bunal Regional do Trabalho da
18ª Região, Daniel Branquinho
Cardoso, julgou improcedente
ação trabalhista movida por
Juscelino Batista Silva ajuizada
contra a 5 Estrelas Sistema de
Segurança e o Consórcio Fer-
rosul cujo autor atribuiu valor
de R$ 3,8 milhões.

Juscelino Silva alegou ter
sido verbalmente contratado
pela empresa em 10 de julho
de 2012 para prestar serviço
de “transporte de funcioná-
rios”, tendo sido dispensado
sem justa causa no dia 30 de
julho de 2015. E que até o
momento não havia recebido
qualquer verba rescisória. Ele
contou que não teve a cartei-
ra de trabalho assinada e que
no dia 24 de abril de 2014
assinou um contrato de pres-
tação de serviço com o Con-
sórcio Ferrosul. Na ação, Jus-
celino Silva pediu o reconhe-
cimento do vínculo emprega-
tício no período inicial, ano-
tações na carteira de traba-
lho e o pagamento de verbas
contratuais e rescisórias.

A empresa negou a exis-
tência de vínculo empregatí-
cio, sustentando a validade
do contato de prestação de

serviços de transporte e de
locação do veículo. O juiz a-
legou que para que se carac-
terize o vínculo de emprego,
é necessário que estejam
presentes os requisitos pre-
vistos na CLT da pessoalida-
de, onerosidade, não-eventu-
alidade e subordinação jurí-
dica. Em seu depoimento
pessoal, o autor admitiu que
podia se fazer substituir por
outras pessoas na prestação
de serviços, o que afasta o
requisito da pessoalidade.

No mesmo depoimento, o
autor reconheceu que arcava
com as despesas do veículo
que locava para a Ré, eviden-
ciando que não havia subor-

dinação jurídica: “que o
depoente custeava as despe-
sas com veículo, inclusive
combustível e manutenção”.

Além disso, é incontrover-
so, analisa o juiz, que o autor
era remunerado muito acima
do valor que normalmente é
pago a um motorista profis-
sional sujeito a um contrato
de emprego [de R$ 5.000,00
a R$ 10.000,00 por mês].

MÁ-FFÉ - O juiz alegou ain-
da que “a presente causa é es-
cancaradamente temerária,
uma vez que o próprio autor
admitiu os fatos que indubita-
velmente afastam os requisi-
tos do vínculo empregatício. A
presente ação é uma verda-

deira aventura jurídica, o que
se evidencia pelo próprio va-
lor astronômico atribuído à
causa [R$ 3.800.000,00]. A-
lém disso, o valor atribuído à
causa deixa claro o intuito de
enriquecimento ilícito”.

“Aberrações como a da
presente ação motivaram a
tão criticada ‘Reforma Traba-
lhista’. São abusos de direito
como esse que banalizam a
Justiça e comprometem a
prestação jurisdicional de
qualidade para quem efetiva-
mente precisa do Poder Judi-
ciário”, completou Daniel.

O juiz imputou ao autor li-
tigante de má-fé e o conde-
nou a pagar multa de R$ 38
mil às duas empresas, 50%
para cada uma. O autor tam-
bém foi condenado a pagar as
custas processuais calculadas
sobre o valor da ação de R$
3,8 milhões somando o mon-
tante de R$ 76 mil.

empauta
INSTRUMENTO DESVIRTUADO
Em 1964, entidades, como a
Ordem dos Advogados do
Brasil e o Grupo Globo,
apoiaram o golpe militar
que depôs o presidente João
Goulart e instituiu uma dita-
dura no país. Somente com
o passar dos anos essas ins-
tituições admitiram que er-
raram. Da mesma forma, um
dia pedirão desculpas por
glorificar as delações pre-
miadas e tornarem esse ins-
trumento a base do proces-
so penal, desrespeitando
direitos e garantias fundamentais. É o que acredita o crimina-
lista Nelio Machado, sócio do Nélio Machado Advogados. De-
fensor de presos políticos na ditadura militar, Machado garan-
te que era mais fácil ser advogado de defesa na época do que
hoje em dia. Segundo ele, a onda de punitivismo impulsiona-
da pela operação “lava jato” e suas delações cresceu a ponto
de quase criminalizar a advocacia. Ao mesmo tempo, o Minis-
tério Público e juízes severos são aplaudidos pela opinião pú-
blica. Um exemplo desse descompasso, de acordo com o crimi-
nalista, está na condenação do ex-governador do Rio de Janei-
ro, Sérgio Cabral (PMDB) a 45 anos e 2 meses de prisão. “Era
melhor ter decretado prisão perpétua”, ironiza, lembrando que
Elize Matsunaga, que assassinou e esquartejou seu marido, re-
cebeu pena de 19 anos e 11 meses. Grande parte da culpa por
esses exageros está na forma como as colaborações premiadas
vêm sendo usadas no Brasil, ressalta Machado. (Do CConjur)  

SEM SUBSTITUIÇÃO
A 2ª Turma do TRF5 garantiu a nomeação de um candidato aprovado em
concurso do TRE-CE na seção Judiciária de Fortaleza, e que não havia
conseguido a nomeação devido a um concurso de remoção feito pela cor-
te. O homem foi aprovado em 2002 para analista judiciário. No edital, ha-
via previsão expressa que os nomeados seriam lotados em Fortaleza.

DECISÃO EM GOIÁS
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Direito &
Cidadania
Juiz julgou improcedente ação trabalhista fixada em R$ 3,8 milhões que
pedia reconhecimento de vínculo empregatício de prestador de serviço

Juiz aponta ma-fé e rejeita
causa trabalhista de R$ 3,8 mi  

Autor não conse-
guiu provar vínculo
empregatício e foi
condenado por liti-
gância de má-fé a
pagar R$ 114 mil

Mansão e bens de Cabral vão a leilão
PROPINA DE LUXO

NASSIF X CUNHA
A 14ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ-RJ) reformou
sentença da primeira ins-
tância e condenou o jorna-
lista Luís Nassif por dano
moral infringido ao ex-
deputado Eduardo Consen-
tino da Cunha.
A ementa, do relator de-
sembargador Cleber Ghel-
fenstein diz, literalmente:
“(.. .) na espécie, o autor a-
lega ter sofrido dano moral
em virtude de matéria jor-
nalística veiculada na pá-
gina da internet adminis-
trada pelo réu. Em verdade,
a matéria em comento ma-
cula a dignidade do autor,
ao associar o seu nome a
criminosos e a esquema de
sonegação de impostos”.

CONCURSO
O Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5) di-
vulgou segunda-feira (25),
no site oficial da Institui-
ção, o Edital de abertura de
inscrições para o concurso
público para provimento de
vagas e formação de cadas-
tro reserva de servidores na
sede do TRF5 (Recife-PE) e
nas seções judiciárias dos
Estados de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas, Rio Gran-
de do Norte, Ceará e Sergi-
pe. O certame será organi-
zado pela Fundação Carlos
Chagas (FCC) e as inscri-
ções ficam abertas de 2 a
27 de outubro.

CONDENADO
A juíza da 4ª Vara Criminal
de SP condenou motociclista
acusado de corrupção ativa,
desobediência e por gerar
perigo de dano ao dirigir
sem habilitação. De acordo
com a denúncia, o homem, a-
pós desrespeitar bloqueio
policial, foi abordado por
PMs, que constataram que
ele não possuía carteira de
habilitação, nem documento
da motocicleta. Para não ser
levado ao distrito policial, o-
fereceu dinheiro aos agentes
públicos. Ele terá que cum-
prir dois anos e quatro meses
de reclusão e pagamento de
22 dias-multa pela corrup-
ção ativa, e sete meses e 17
dias de detenção e paga-
mento de 11 dias-multa pe-
los demais crimes, em regi-
me inicial semiaberto.

BANCO CONDENADO
O Banco Santander deverá
indenizar funcionária em R$
200 mil por assédio moral a-
pós ser pressionada para a-
tingir metas e humilhada em
reuniões com outros empre-
gados. A decisão é do juiz
substituto Igor Cardoso Gar-
cia, do TRT da 2ª região. A
funcionária alegou que, du-
rante as reuniões, a gerente
comentava a produção indi-
vidual de cada trabalhador
na frente dos empregados,
mostrando, inclusive, um
ranking das posições relati-
vas à quantidade de vendas,
e por isso, era frequentemen-
te pressionada e humilhada.

ESCUTA HUMANIZADA  
O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) contará, em
breve, com uma sala especial para depoimento de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O corre-
gedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Gentil, parti-
cipou da abertura do curso de formação “Depoimento Espe-
cial de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência”,
realizado por meio de parceria entre CGJ, Presidência do TJ-
PI e Escola Judiciária Piauiense (Ejud).

DA GAZETA DO POVO  

A mansão do ex-gover-
nador Sérgio Cabral (PMDB)
e Adriana Ancelmo na praia
São Braz, em Mangaratiba,
no Rio de Janeiro, vai a leilão
no próximo dia 3 de outubro
com lances a partir de R$ 8
milhões. Junto com a casa de
462 m², quem arrematar o i-
móvel levará diversas ima-
gens sacras, videogames,
livros e quadros de Romero
Britto. A venda foi uma deci-
são do juiz Marcelo Bretas e
acontecerá para pagar mul-
tas e indenizações nos 12
processos em que o ex-go-
vernador é réu.

A Justiça privilegia paga-
mento à vista, mas aceita par-
celar em até 30 vezes, com
uma entrada mínima de 25%
do total do bem. Os R$ 8 mi-

lhões pedidos estão bem abai-
xo do valor de mercado, que é
de aproxima-
damente R$
15 milhões, de
acordo com o
site da empre-
sa Sotheby’s,
que negocia di-
versos imóveis
de alto padrão
e uma mansão
bem parecida
com a do ex-
governador no
mesmo condo-
mínio.

Se não
houver inte-
resse pelo pri-
meiro certame,
um outro lei-
lão será reali-
zado no dia 11

de outubro com 20% de des-
conto, com lance mínimo de

R$ 6,4 milhões. A casa de
dois pavimentos conta com
cinco suítes, dois lavabos,
dois banheiros, sala, átrio e
cozinha. Na área externa, de
550 m², duas piscinas, chu-
rrasqueira, quadra de vôlei na
orla da praia, dois carrinhos
de golfe, seis bicicletas e
pranchas de surfe.

Além da mansão e do que
se encontra dentro dela, ent-
ram no leilão, mas em lotes
diferentes: a lancha “Manhat-
tan Rio”, uma Ferretti 90 de
80 pés, de R$ 3,2 milhões;
três carros, dois Land Rover e
um Hyundai Azera, indo de R$
240 mil a R$ 45 mil; um jet-
ski; e um jet-boat.

O leilão será feito no Foro
da Justiça Federal Marilena
Franco, na Avenida Venezuela,
na zona portuária do Rio.

Imagem do Google Street é usada como prova  
NEGATIVA DE PENSÃO

DA AGU  

Uma imagem do Google
Street View foi utilizada para
convencer juiz que o segura-
do falecido não tinha união
estável com a autora da ação,
visto que varria casa em en-
dereço diferente do informa-
do pela autora como sua resi-
dência. A decisão é da JEF
Ribeirão Preto/SP.

O Google Street View é
uma plataforma de navega-
ção que disponibiliza vistas
panorâmicas de diferentes
regiões do mundo ao nível do
chão. As imagens são captu-
radas por veículos com câme-
ras capazes de tirar fotogra-
fias panorâmicas em 360º.

Após identificar algumas
contradições nos documen-
tos apresentados pela autora
para comprovar a união está-
vel, a procuradoria Seccional

Federal em Ribeirão Preto/SP
usou a ferramenta como re-
curso para aumentar a efi-
ciência da defesa e demons-
trar que o endereço onde o
homem foi fotografado não
condizia com o endereço a-
presentado pela mulher.

“Através de imagens capta-
das em junho de 2015, nas
quais o instituidor aparece
varrendo a garagem de sua re-
sidência, foi possível compro-
var que o mesmo não residia

no endereço informado pela
autora em sua petição inicial”,
explica o procurador Federal
Gustavo Ricchini Leite.

A Advocacia-Geral expli-
cou que o pedido administra-
tivo da autora já havia sido
rejeitado pela autarquia por-
que a pensão por morte é um
benefício devido a dependen-
tes do segurado que falecer,
situação na qual a autora da
ação não se enquadrava.

Acolhendo os argumentos

da AGU, o Juizado Especial
Federal de Ribeirão Preto ne-
gou a concessão da pensão
por morte pelo INSS. O ma-
gistrado reconheceu que e-
xistiam diversas incongruên-
cias e contradições nas pro-
vas apresentadas para com-
provar a união estável.

“Além disso, o Google
Street View constante no a-
nexo 18 dos autos virtuais
registrou a presença do insti-
tuidor `varrendo a calçada`.
Diante dessas importantes
contradições constantes do
contexto probatório, notada-
mente quanto à coabitação
entre a autora e o instituidor
e, por consequência, a própria
vida comum do casal, não me
convenci do alegado, pelo
que o pedido posto não é de
ser acolhido, impondo-se a
improcedência do pedido”.

DANIEL CARDOSO apon-
tou como “aventura jurí-
dica” causa de R$ 3,8 mi  

Justiça

TEMER, durante lançamento do programa Progredir


