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gamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em
desacordo com a Lei nº 1.079/1950. Precedentes.
2. A Constituição Estadual não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum contra Governador
à licença prévia da Assembleia Legislativa. A república, que inclui a
ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como um princípio constitucional sensível (CRFB/1988, art. 34, VII, ''a''), e, portanto, de observância obrigatória, sendo norma de reprodução proibida pelos Estados-membros a exceção prevista no art. 51, I, da
Constituição da República.
3. Tendo em vista que as Constituições Estaduais não podem estabelecer a chamada ''licença prévia'', também não podem
elas autorizar o afastamento automático do Governador de suas
funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. É que, como não pode haver controle
político prévio, não deve haver afastamento automático em razão de
ato jurisdicional sem cunho decisório e do qual sequer se exige
fundamentação (HC 101.971, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. em 21.06.2011, DJe 02.09.2011; HC 93.056 Rel. Min. Celso
de Mello, Segunda Turma, j. em 16.12.2008, DJe 14.05.2009; e RHC
118.379 (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 11.03.2014,
DJe 31.03.2014), sob pena de violação ao princípio democrático.
4. Também aos Governadores são aplicáveis as medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, entre elas ''a suspensão do exercício de função
pública'', e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento
decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos juízes.
5. Pedido julgado integralmente procedente, com declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da suspensão funcional automática do Governador do Estado pelo mero recebimento
da denúncia ou queixa-crime. Afirmação da seguinte tese: ''É vedado
às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à
prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de
medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo''."
(ADI 4.764/AC, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO - grifei)
Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando,
ainda, a delegação efetuada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal nos julgados que venho de mencionar, acolho os presentes
embargos de declaração, em ordem a suprir a omissão constatada,
para, em consequência, também declarar a inconstitucionalidade,
por arrastamento, do inciso I do § 2º do art. 41 da Constituição do
Estado do Tocantins, de tal modo que, embora vedado o afastamento automático do Governador do Estado, por efeito de mero
recebimento da denúncia, será possível ao E. Superior Tribunal de

Justiça, com apoio em seu poder geral de cautela, e mediante decisão fundamentada e recorrível, ordenar, quando entender necessário, a suspensão cautelar do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo local, do mandato de que é titular (CPP, art. 319, VI, na
redação dada pela Lei nº 12.403/2011).
Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão à Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Lei nº
9.868/99, art. 25).
Consumado o trânsito em julgado desta decisão, a Secretaria Judiciária desta Corte deverá proceder nos termos do art. 28 da
Lei nº 9.868/99, acrescendo a presente parte dispositiva àquela já
constante do ato decisório por mim proferido em 03/08/2017.
Arquivem-se estes autos.
Publique-se.
Brasília, 26 de setembro de 2017.
MINISTRO CELSO DE MELLO
Relator
Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária

LEI N o- 13.497, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
Altera a Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, para incluir o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no
rol dos crimes hediondos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o ....................................................................................
.........................................................................................................
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime
de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o
de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, todos tentados ou consumados." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2017; 196o da Independência e
129o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Grace Maria Fernandes Mendonça
LEI No 13.498, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
Acrescenta parágrafo único ao art. 16 da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para estabelecer que, após os idosos, os
professores tenham prioridade para recebimento da restituição do imposto de renda
da pessoa física.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 16 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
16.

Parágrafo único. Será obedecida a seguinte ordem de prioridade para recebimento da restituição do imposto de renda:
I - idosos, nos termos definidos pelo inciso IX do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003;
II - contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
III - demais contribuintes." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do ano
seguinte ao de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2017; 196o da Independência e
129o da República.
MICHEL TEMER
Eliseu Padilha
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017102700002

LEI No 13.499, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
Estabelece critérios para a celebração de
aditivos contratuais relativos às outorgas
nos contratos de parceria no setor aeroportuário.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Fica admitida a celebração de aditivos contratuais que
versem sobre a alteração do cronograma de pagamentos das outorgas
nos contratos de parceria no setor aeroportuário celebrados até 31 de
dezembro de 2016, observado o disposto nesta Lei e no ato de regulamentação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Parágrafo único. A celebração de aditivos contratuais referidos no caput deste artigo deverá ser amplamente divulgada, inclusive por meio da imprensa oficial e da internet.
Art. 2o A alteração do cronograma será admitida somente
uma vez, observadas as seguintes condições:
I - manifestação do interessado no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data de publicação da Medida Provisória no 779, de
19 de maio de 2017;
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II - inexistência de processo de caducidade instaurado e
adimplência do interessado com as outorgas vencidas até a data da
assinatura do aditivo;
III - apresentação pelo contratado de pagamento antecipado
de parcela de valores das contribuições fixas;
IV - manutenção do valor presente líquido das outorgas originalmente assumidas;
V - limitação do saldo da reprogramação aos valores das
contribuições fixas antecipadas, durante o período remanescente do
contrato; e
VI - limitação de cada parcela de contribuição reprogramada
a até 50% (cinquenta por cento) acima do valor da parcela da contribuição originalmente pactuada para cada exercício.
Parágrafo único. A observância das condições dispostas nesta Lei não implica alteração das condições do contrato de parceria,
considerando-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2017; 196o da Independência e
129o da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Mauricio Quintella
LEI No 13.500, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
Altera a Lei Complementar no 79, de 7 de
janeiro de 1994, para dispor sobre a transferência de recursos financeiros do Fundo
Penitenciário Nacional (Funpen), a Lei no
11.473, de 10 de maio de 2007, para permitir a prestação de serviços, em caráter
excepcional e voluntário, à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), na
qual se inclui a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), e as Leis nos 8.666,
de 21 de junho de 1993, e 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; e revoga a Medida Provisória no 755, de 19 de dezembro de
2016.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), a
ser gerido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen),
com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar
e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional." (NR)
"Art. 3o ...................................................................................
.........................................................................................................
II - manutenção dos serviços e realização de investimentos
penitenciários, inclusive em informação e segurança;
.........................................................................................................
IV - aquisição de material permanente, equipamentos e
veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento e à
segurança dos estabelecimentos penais;
.........................................................................................................
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