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Após o iulgamento do pe-
tista, cresceu nos bastidoies
ilo Supremo a discussão so-
bre uma nova votação sobre
o tema.

Há duas ações com o mi-
nistro Marco Aurélio Mello
que tratam do assunto.
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se, no cenário de novavota-
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4qot, interpretando que se-
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são do STI (Superior Tribu-
nal de lustiça) para que a
sentença seia aplicada.
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tava o de Gilmar Mendes, que
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