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AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE 3.047

(10)

ORIGEM : ADI - 146540 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
R E L ATO R : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANS-

PORTE - CNT
A D V. ( A / S ) : ALEXANDRE ALKMIM TEIXEIRA
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A D V. ( A / S ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, negou provimento ao agravo regimental. Ausentes, jus-
tificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Pre-
sidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
07.10.2015.

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE 3.416

( 11 )

ORIGEM : ADI - 17501 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
R E L ATO R : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO

S A N TO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ACADES
A D V. ( A / S ) : RICARDO CORRÊA DALLA

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, negou provimento ao agravo regimental. Ausentes, jus-
tificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Pre-
sidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
07.10.2015.

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE 4.554

(12)

ORIGEM : ADI - 4554 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
R E L ATO R A : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABA-

LHADORES METALÚRGICOS - CNTM
A D V. ( A / S ) : TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA E OU-

TRO(A/S)
AGDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROS-

SO DO SUL
AGDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

MATO GROSSO DO SUL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
da Relatora, negou provimento ao agravo regimental. Ausentes, jus-
tificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e, neste
julgamento, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Plenário, 07.10.2015.

DECISÕES
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 3.12.1999)

Julgamentos

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 339

(1)

ORIGEM : ADPF - 339 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED. : PIAUÍ
R E L ATO R : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES

PÚBLICOS - ANADEP
A D V. ( A / S ) : WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA E

OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
A D V. ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Após o relatório e a sustentação oral, pela reque-
rente, do Dr. Valter Bruno de Oliveira Gonzaga, o julgamento foi
suspenso. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Ple-
nário, 07.10.2015.

Secretaria Judiciária
JOÃO BOSCO MARCIAL DE CASTRO

Secretário

§ 3o Os órgãos e as entidades fiscalizadores ou reguladores a
que se refere o caput poderão, no âmbito das suas competências, editar
as normas necessárias ao cumprimento das disposições desta Lei.

Art. 3o O Ministério da Justiça comunicará ao Ministério das
Relações Exteriores as providências adotadas no território nacional
para cumprimento das sanções impostas por resoluções do CSNU.

Parágrafo único. O Ministério das Relações Exteriores co-
municará ao CSNU as providências adotadas para o cumprimento das
sanções a que se refere o caput.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO

DO BLOQUEIO

Art. 4o Incorporada a resolução do CSNU, o Ministério da
Justiça comunicará à Advocacia-Geral da União que proporá, no
prazo de vinte e quatro horas, ação de indisponibilidade de bens,
valores e direitos.

Parágrafo único. Proposta a ação, que tramitará sob segredo
de justiça, a Advocacia-Geral da União comunicará ao Ministério da
Justiça.

Art. 5o Recebida a petição inicial, o juiz decidirá a tutela
provisória no prazo de vinte e quatro horas.

§ 1o Executadas as medidas, o juiz determinará a intimação
do interessado para, em dez dias, apresentar razões de fato e de
direito que possam levar ao convencimento de que o bloqueio foi
efetivado irregularmente.

§ 2o O juiz comunicará imediatamente a todas as entidades
previstas no art. 2o, sem prejuízo de outras indicadas pelo autor, para
que procedam ao imediato bloqueio dos bens, valores e direitos por
elas identificados.

§ 3o Efetivado o bloqueio, as instituições e pessoas físicas
responsáveis deverão comunicar o fato, de imediato, ao órgão ou
entidade fiscalizador ou regulador da sua atividade, ao juiz que de-
terminou a medida, à Advocacia-Geral da União e ao Ministério da
Justiça.

Art. 6o Será procedida a alienação antecipada dos bens de-
clarados indisponíveis para preservação do seu valor sempre que estes
estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou
quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1o O interessado será intimado da avaliação dos bens para,
querendo, manifestar-se no prazo de dez dias.

§ 2o Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências
sobre o valor atribuído aos bens, será determinada a sua alienação em
leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor atribuído pela avaliação.

§ 3o Realizado o leilão ou pregão, a quantia apurada será
depositada em conta bancária remunerada.

§ 4o Serão deduzidos da quantia apurada no leilão ou pregão
os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado.

Art. 7o Será designada pessoa qualificada para a adminis-
tração, guarda ou custódia dos bens, valores e direitos bloqueados,
quando necessário.

§ 1o Aplicam-se à pessoa designada, no que couber, as dis-
posições legais relativas ao administrador judicial.

§ 2o Tratando-se de ativos financeiros, a sua administração
caberá às instituições em que se encontrem, incidindo o bloqueio
também dos juros e quaisquer outros frutos civis e rendimentos de-
correntes do contrato.

Art. 8o Será decretado o perdimento definitivo dos bens,
valores e direitos em virtude de decisão condenatória transitada em
julgado, em processo nacional ou estrangeiro.

Parágrafo único. A decisão transitada em julgado em pro-
cesso estrangeiro que decretar o perdimento definitivo de bens ficará
sujeita à homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da alínea i do inciso I do art. 105 da Constituição Federal.

Art. 9o Em caso de expiração ou revogação da sanção pelo
CSNU, a União solicitará imediatamente ao juiz o levantamento dos
bens, valores ou direitos.

§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se tam-
bém como revogação da sanção a comunicação oficial emitida pelo
Ministério das Relações Exteriores de que o nome de pessoa física ou
jurídica foi excluído das resoluções do CSNU.

§ 2o A efetivação do desbloqueio dos bens, valores ou di-
reitos será comunicada imediatamente à autoridade judicial compe-
tente pelas instituições e pessoas físicas responsáveis.

Atos do Poder Legislativo
.

LEI No 13.170, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015

Disciplina a ação de indisponibilidade de
bens, direitos ou valores em decorrência de
resolução do Conselho de Segurança das
Nações Unidas - CSNU.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a ação de indisponibilidade de
bens, valores e direitos de posse ou propriedade e de todos os demais
direitos, reais ou pessoais, de titularidade, direta ou indireta, das
pessoas físicas ou jurídicas submetidas a esse tipo de sanção por
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas - CSNU.

§ 1o A ação de que trata esta Lei decorre do ato que in-
corporar ao ordenamento jurídico nacional a resolução do CSNU.

§ 2o A declaração de indisponibilidade de bens, valores e
direitos implicará a nulidade de quaisquer atos de disposição, res-
salvados os direitos de terceiro de boa-fé.

§ 3o Os recursos declarados indisponíveis poderão ser par-
cialmente liberados para o pagamento de despesas pessoais neces-
sárias à subsistência do interessado e de sua família, para a garantia
dos direitos individuais assegurados pela Constituição Federal ou para
o cumprimento de disposições previstas em resoluções do CSNU.

§ 4o As disposições desta Lei poderão ser usadas para atender
a demandas de cooperação jurídica internacional advindas de outras
jurisdições, em conformidade com a legislação nacional vigente.

Art. 2o Os órgãos e as entidades fiscalizadores ou regu-
ladores adotarão imediatamente as providências necessárias ao cum-
primento das ordens judiciais relativas à indisponibilidade de bens,
valores e direitos de que trata esta Lei perante as instituições e
pessoas físicas sujeitas à sua regulação e à sua supervisão.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se ins-
tituições sujeitas à regulação e à supervisão as instituições a que se
refere o art. 9o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998.

§ 2o As medidas previstas neste artigo também deverão ser
adotadas, no que couber, pelas Corregedorias de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, pela Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC, pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, pe-
las Capitanias dos Portos, pela Agência Nacional de Telecomuni-
cações - ANATEL e por outros órgãos de registro público com-
petentes.

Frederico
Typewriter
REVOGADO



Nº 199, segunda-feira, 19 de outubro de 2015 3ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012015101900003

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

CAPÍTULO III
DAS DESIGNAÇÕES NACIONAIS

Art. 10. O juiz providenciará a imediata intimação da União
quanto ao cumprimento do disposto nos arts. 5o, 7o, 8o e 9o desta Lei,
bem como de sentenças condenatórias relacionadas à prática de atos
terroristas.

Parágrafo único. O Ministério da Justiça transmitirá o rol das
informações de que trata o caput ao Ministério das Relações Ex-
teriores, para que sejam encaminhadas ao CSNU, quando necessário.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, subsidiariamente,
as normas do Código de Processo Civil.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias
de sua publicação oficial.

Brasília, 16 de outubro de 2015; 194o da Independência e
127o da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Mauro Luiz Iecker Vieira
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Alexandre Antonio Tombini

ARTIGO 1

Os nacionais das Partes, portadores de passaportes diplo-
máticos válidos, não acreditados no território da outra Parte, poderão
entrar, transitar, permanecer e sair do território da outra Parte, sem a
necessidade de visto, por um período máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data da primeira entrada.

ARTIGO 2

Os nacionais das Partes, portadores de passaportes diplomá-
ticos válidos, sendo acreditados como membros de Missão Diplomática
ou Repartição Consular, bem como os seus dependentes que residem
com eles e sejam portadores de passaportes diplomáticos válidos, po-
derão entrar, transitar, permanecer e sair do território da outra Parte,
sem a necessidade de visto, durante todo o período da sua missão.

ARTIGO 3

A Embaixada de cada Parte informará o Ministério das Re-
lações Exteriores do Estado receptor, dentro de 30 (trinta)dias, sobre
a chegada dos funcionários mencionados ao local do futuro trabalho.

ARTIGO 4

Os nacionais mencionados neste Acordo poderão entrar, tran-
sitar e sair do território da outra Parte em todos os pontos de entrada
abertos ao tráfego internacional de passageiros.

ARTIGO 5

Os nacionais das Partes deverão, durante a sua permanência
no território da outra Parte, respeitar a legislação vigente.

ARTIGO 6

Este Acordo não cerceia o direito de cada Parte de recusar a
entrada ou abreviar a permanência de cidadãos da outra Parte con-
siderados indesejáveis.

ARTIGO 7

1. As Partes deverão intercambiar, por via diplomática, es-
pécimes de passaportes diplomáticos válidos, mencionados neste
Acordo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura
deste Acordo.

2. Caso haja introdução de novos passaportes ou modifi-
cação dos existentes, as Partes deverão intercambiar, por via di-
plomática, espécimes de seus novos passaportes, acompanhados de
informação pormenorizada sobre suas características e uso, com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua utilização.

ARTIGO 8

Cada uma das Partes poderá suspender a aplicação total ou
parcial deste Acordo por motivo de segurança, de ordem pública ou
de saúde pública. A adoção de tais medidas, assim como sua sus-
pensão, deverá ser comunicada à outra Parte, no prazo mais breve
possível, por via diplomática.

ARTIGO 9

1. Este Acordo será válido por tempo indeterminado e en-
trará em vigor 30 (trinta) dias após o recebimento da segunda nota
diplomática em que uma Parte informa à outra o cumprimento dos
respectivos requerimentos legais para sua entrada em vigor

2. Este Acordo poderá ser modificado ou aditado, por acor-
do mútuo entre as Partes formalizado por via diplomática. As mo-
dificações e emendas entrarão em vigor nos termos do parágrafo 1
deste artigo.

3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar o presente
Acordo por via diplomática. A denúncia terá efeito 90 (noventa) dias
após a data de recebimento da notificação da outra Parte.

Feito em Brasília, em 23 de novembro de 2009, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, farsi e inglês, sendo
todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de
interpretação, o texto em inglês prevalecerá.

PELO GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

___________________________
Celso Amorim

Ministro das Relações Exteriores

PELO GOVERNO
DA REPÚBLICA ISLÂMICA

DO IRÃ

_________________________
Manouchehr Mottaki
Ministro dos Negócios

Estrangeiros

MINISTÉRIO DA DEFESA

DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2015

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, de acordo com o dis-
posto no art. 84, caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade
de Grã-Mestra da Ordem do Mérito Aeronáutico, resolve

PROMOVER,

no Quadro Ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do
Mérito Aeronáutico, ao grau de Grã-Cruz, JOSÉ ALDO REBELO
FIGUEIREDO, Ministro de Estado da Defesa.

Brasília, 16 de outubro de 2015; 194º da Independência e
127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Aldo Rebelo

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2015

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI, da Constituição, e na
qualidade de Grã-Mestra da Ordem de Rio Branco, resolve

ADMITIR,

no Quadro Suplementar da Ordem de Rio Branco, no Grau de Oficial,
as seguintes personalidades:

REMY FIGURELLI GORGA, Diretor do Instituto Brasileiro-Equa-
toriano de Cultura; e

JEAN PAUL JACOB, empresário.

Brasília, 16 de outubro de 2015; 194º da Independência e
127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Mauro Luiz Iecker Vieira

RETIFICAÇÃO

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 2015
(Publicado no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2015,

Seção 1, página 2)

No Decreto de admissão de personalidades na Ordem Na-
cional do Cruzeiro do Sul, na parte em que estão relacionados os
admitidos no Grau de Oficial, conste a seguinte relação, em vez da
que constou:

"IRFAN HAMEED KIANI, Diretor-Executivo da Core Corporation LTD;

WATHIQ HINDO, Diretor-Presidente da Neareast Resources e da
NER Oil Services - NER Construction;

WANG WEI CHEN, servidor público chinês;

CHU CHING-TUNG, servidor público chinês;

HOU FA-TSENG, servidor público chinês;

WANG CHIN, servidor público chinês;

SU TSE-PING, servidor público chinês;

CHANG PAO-SHENG;

WAN YAO-TING, servidor público chinês;

MA YAO-TSENG, servidor público chinês; e

SUNG KUEI PAOWA, servidor público chinês."

Atos do Poder Executivo
.

DECRETO No- 8.542, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015

Promulga o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Islâmica do Irã sobre a Isen-
ção de Visto para Portadores de Passaportes
Diplomáticos, firmado em Brasília, em 23
de novembro de 2009.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que foi firmado o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do
Irã sobre a Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Di-
plomáticos, em Brasília, em 23 de novembro de 2009;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo
por meio do Decreto Legislativo nº 272, de 14 de agosto de 2014; e

Considerando que o Acordo entrará em vigor para a Re-
pública Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 28 de
outubro de 2015, nos termos do parágrafo 1º de seu Artigo 9;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica promulgado o Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do
Irã sobre a Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Di-
plomáticos, firmado em Brasília, em 23 de novembro de 2009, anexo
a este Decreto.

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Acordo e ajustes complementares
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de outubro de 2015; 194º da Independência e
127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Mauro Luiz Iecker Vieira

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
ISLÂMICA DO IRÃ SOBRE A ISENÇÃO DE VISTO PARA

PORTADORES DE PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Islâmica do Irã
(doravante denominados "as Partes"),

Desejando fortalecer os laços de amizade e cooperação entre
os dois países;

Reconhecendo a necessidade de facilitar as viagens entre os
dois países de nacionais portadores de passaportes diplomáticos.

Acordam o seguinte:

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 417, de 16 de outubro de 2015. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5340.

No- 418, de 16 de outubro de 2015. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 13.170, de 16 de outubro de 2015.

No- 419, de 16 de outubro de 2015. Encaminhamento ao Senado
Federal, para apreciação, do nome do Senhor CARLOS ALFONSO
IGLESIAS PUENTE, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil na República Unida da Tanzânia e,
cumulativamente, na União das Comores e na República das Sei-
cheles.

Presidência da República
.




