NOTÍCIAS STJ
24 a 28 de julho
ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DELEGACIA DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA DE CAMPO GRANDE DEVERÁ FUNCIONAR 24 HORAS
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o Estado de Mato Grosso do Sul restabeleça
o sistema de plantão 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude de Campo
Grande. Por maioria de votos, o colegiado estabeleceu prazo máximo de 120 dias para cumprimento da medida, sob
pena de multa diária de R$ 10 mil.
O atendimento em plantão havia sido extinto em 2010. Por esse motivo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul,
por meio de ação civil pública, alegou que a medida violou direitos fundamentais de crianças e adolescentes
apreendidos, colocando em risco a integridade física e mental dos infantes. Para o MP, os jovens deveriam ser
conduzidos a ambiente carcerário diferente daqueles destinados às pessoas que atingiram a maioridade penal.
Após sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do regime ininterrupto na delegacia, o Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) reformou a decisão por entender que o remanejamento de delegados
estaduais, especialmente em regime de plantão, é de responsabilidade administrativa do Estado e, por isso, não
caberia a intervenção do Judiciário na formulação de políticas públicas e na gestão governamental.
Amparo aos infratores
O relator do recurso no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, lembrou inicialmente que os artigos 4º, 18 e 125
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preveem a imprescindibilidade da proteção e amparo especializado à
criança e ao adolescente, mesmo que na condição de infrator.
O ministro destacou, também, que a impossibilidade de o Judiciário analisar atos da Administração Pública que
envolvam a conveniência e oportunidade não é absoluta, já que eventuais abusos devem ser submetidos à
apreciação da Justiça, a quem cabe o controle da legalidade dos atos administrativos.
No caso concreto, o relator entendeu que o pedido formulado pelo Ministério Público na ação civil pública está em
consonância com o artigo 172 do ECA, que estipula que o adolescente apreendido em ato infracional será
encaminhado à autoridade policial competente – a repartição policial especializada para o atendimento de crianças e
adolescentes, quando houver.
“De fato, o exercício do poder discricionário encontra limites na lei, não podendo a Administração agir fora de suas
disposições e previsões. Na espécie, há efetivo descumprimento da obrigatoriedade da especialização da polícia
responsável pela apreensão e cautela do menor infrator. Se não total, ao menos parcial, para aqueles que são
recolhidos fora do horário de expediente da repartição especial”, concluiu o ministro, ao dar provimento ao recurso do
Ministério Público.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1612931
DIREITO CIVIL
AFASTADA DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou decisão que distinguiu a sucessão entre cônjuges e
companheiros com base nas regras do Código Civil de 2002, aplicando ao caso a tese firmada pelo Supremo
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Tribunal Federal, em repercussão geral, de que é inconstitucional a distinção entre os regimes sucessórios do
casamento e da união estável.
No caso apreciado, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) deferiu pedido de habilitação de
herdeiros colaterais (irmãos e sobrinhos do falecido) na sucessão decorrente de união estável, em que ausentes
herdeiros ascendentes ou descendentes.
Inconstitucionalidade
Em maio de 2017, entretanto, o plenário do STF reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 1.790
do Código Civil, dispositivo que estabelecia a diferenciação dos direitos de cônjuges e companheiros para fins
sucessórios.
De acordo com a tese fixada, “no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes
sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no
artigo 1.829 do CC/02".
No STJ, o relator, ministro Villas Bôas Cueva, observou que a Quarta Turma do tribunal já havia proposto incidente
de inconstitucionalidade, pendente de julgamento, do referido artigo 1.790, diante do intenso debate doutrinário e
jurisprudencial acerca da matéria.
A turma, por unanimidade, afastou da sucessão os parentes colaterais.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1332773
PEDIDO DE ENVIO DE CRIANÇA AO EXTERIOR DEVE SER FEITO POR VIA DIPLOMÁTICA, E NÃO
DIRETAMENTE AO STJ
No caso de pais separados que vivem em países diferentes, o pedido judicial de envio da criança do Brasil para outro
país deve ser feito pela via diplomática. Não é possível o envio de uma carta rogatória diretamente ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Com esse entendimento, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, indeferiu
liminarmente o pedido de um pai que mora nos Estados Unidos, já que não houve tramitação diplomática do feito.
O pai obteve decisão favorável do juiz de um condado norte-americano e buscou diretamente no STJ a restituição da
guarda dos filhos menores que vivem com a mãe no Brasil.
Segundo o ministro, o pedido é “manifestamente inadmissível” em vista da Portaria Interministerial 501/2012, que
define a tramitação das cartas rogatórias no Brasil e especifica o papel de cada órgão.
Humberto Martins disse que a portaria é clara ao estabelecer o encaminhamento das demandas primeiramente ao
Ministério das Relações Exteriores, depois ao Ministério da Justiça, que elabora um parecer sobre o caso e tem
competência para encaminhar, se for o caso, o pedido para o STJ.
Convenção
Além disso, o ministro lembrou que, no caso específico de envio de criança para o exterior, o entendimento do STJ é
que a transferência deve ser regida pela Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças,
promulgada no Brasil em 2000 pelo Decreto 3.413.
Ele destacou trechos de uma decisão do tribunal sobre o assunto em 2009, ao analisar caso semelhante. A decisão
ratifica o papel da Secretaria Especial dos Direitos Humanos como órgão que atua em conjunto com a AdvocaciaGeral da União para a obtenção do mandado judicial de busca, apreensão e restituição do menor.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
PENAL/PROCESSO PENAL
SEXTA TURMA VAI DECIDIR SE EGRESSO TEM DIREITO A VISITA ÍNTIMA A COMPANHEIRO PRESO
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de liminar em habeas
corpus impetrado em favor de um ex-detento e seu companheiro, que ainda está preso, para terem direito a visitas
íntimas em local reservado.
No caso analisado, a corregedoria geral de justiça de São Paulo negou o pedido de um homem de visitar o seu
companheiro, que permanece cumprindo pena no presídio de Presidente Prudente. A corregedoria determinou que
as visitas ocorram somente no parlatório do presídio, sendo vedado o contato físico.
Para a defensoria pública, a proibição da visita reservada atenta contra a humanidade das penas, já que a
determinação de visita apenas no parlatório seria uma nova forma de puni-lo. A corregedoria argumentou que a
limitação das visitas era uma forma de garantir a segurança pública, em virtude da disseminação intramuros do crime
organizado nos presídios.
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Este argumento, segundo a defensoria pública, é discriminatório contra o ex-preso, já que seria uma generalização
de que todo egresso tem o desejo de perpetuar o crime no interior dos presídios.
Inadequação da via eleita
A ministra Laurita Vaz destacou que a liminar em habeas corpus não é a via adequada para contestar o ato da
corregedoria pois, conforme decisões do STJ, a via destoa da finalidade constitucional do habeas corpus, já que o
direito de locomoção do paciente já está legalmente obstado pelo Estado.
“A espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter
de urgência, por não veicular situação de manifesta ilegalidade sanável no presente momento”, justificou a
magistrada.
Laurita Vaz ressaltou que a turma, ao analisar o mérito do habeas corpus, poderá apreciar a matéria e decidir se há
constrangimento ilegal a ser sanado. O julgamento será na Sexta Turma, sob a relatoria da ministra Maria Thereza
de Assis Moura.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406406
INDEFERIDO PEDIDO DE LIBERDADE A ACUSADO DE MATAR SEGURANÇA EM BOATE EM CAMPO
GRANDE
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de liberdade a um homem
acusado de assassinar, em 2011, o segurança de uma boate em Campo Grande, após o funcionário tentar retirá-lo
do local por estar embriagado e importunando os clientes da casa noturna.
Em junho de 2017, sob o fundamento de que foi descumprida medida imposta na concessão da liberdade provisória,
foi decretada a prisão preventiva do réu para assegurar a ordem pública. Para a defesa, no entanto, uma advertência
ou no máximo a imposição de outra medida cautelar em cumulação já seria suficiente.
Supressão de instância
O acusado já havia pedido liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que foi
negado monocraticamente pelo relator. A ministra Laurita Vaz, então, invocou o posicionamento aplicado pelos
Tribunais Superiores, de não admitir habeas corpus contra negativa de liminar proferida em outro habeas corpus na
instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
“Esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão
absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento
adiantado da instância superior, suprimindo a competência da inferior, subvertendo a regular ordem do processo”,
explicou Laurita Vaz.
Como não foi verificada nenhuma ilegalidade patente que autorizasse a intervenção do STJ em caráter de urgência,
a presidente solicitou informações ao TJMS para o exame do mérito do habeas corpus pelo colegiado competente,
após as férias forenses.
O relator do habeas corpus é o ministro Antonio Saldanha Palheiro, da Sexta Turma.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406202
NEGADA PRISÃO DOMICILIAR A MÃE QUE VENDIA DROGAS NA FRENTE DAS FILHAS MENORES
A simples existência de filhos menores não enseja a concessão automática da prisão domiciliar, pois é necessária a
prova idônea do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal.
Com esse entendimento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou pedido de
liminar em habeas corpus impetrado por uma mulher para que a sua prisão preventiva fosse convertida em domiciliar
em razão de possuir duas filhas menores de seis anos de idade, estando a caçula ainda em fase de amamentação.
De acordo com o processo, a mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso,
ela entregava a droga a um adolescente, para que repassasse a venda a usuários, e praticava o delito em sua
residência, na presença das filhas menores.
No tribunal de Justiça estadual, a defesa chegou a apresentar declaração da pediatra da filha menor, de 11 meses,
afirmando a importância de manter a amamentação da criança como complemento à sua alimentação. A corte
estadual, no entanto, destacou que a ausência da mãe não privaria a criança dos nutrientes necessários, pois já
estaria adaptada à alimentação sólida ou líquida.
Periculosidade social
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Segundo o acórdão, a segregação cautelar seria necessária diante da evidente periculosidade social da mulher que,
além de envolver um adolescente em sua prática criminosa e expor as filhas ao tráfico, ainda dava cerveja para a
menor, segundo relato dos policiais que realizaram o flagrante.
O tribunal destacou, também, que a criança se encontra sob os cuidados da avó paterna e os demais filhos da
denunciada com uma prima. Além disso, foi realizado estudo social nas residências atestando situação de amparo e
cuidados satisfatórios.
Para a presidente do STJ, “há farta fundamentação no acórdão impugnado para se rejeitar o pleito de conversão da
preventiva em prisão domiciliar, notadamente porque a paciente cometia, em tese, os delitos que lhe são imputados
com a participação de adolescentes e, pior, na frente dos seus próprios filhos”.
Segundo Laurita Vaz, entender de modo diferente exigiria a reapreciação de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus.
O mérito do pedido será apreciado pela Sexta Turma. A relatoria é do ministro Rogerio Schietti Cruz.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406937
EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER CONSTATADO APENAS POR SOMA DE PRAZOS PROCESSUAIS
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão
cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da
acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
O entendimento da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, foi proferido ao indeferir
quatro pedidos de liminares em recursos em habeas corpus envolvendo o mesmo paciente, que é réu em 18 ações
penais diferentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Consta dos autos que ele é um dos líderes, junto com dois irmãos, de uma organização voltada para a distribuição e
venda de cocaína, maconha e crack, participando ativamente da movimentação financeira, exercício de tarefas
específicas e coordenação de equipes independentes, possuindo voz ativa nas decisões e gestão contábil da
estrutura. A organização criminosa foi desmantelada pela Operação Clivium, deflagrada pela Polícia Civil gaúcha.
Em junho de 2015, o réu foi preso. Até o momento, já interpôs oito recursos em habeas corpus no STJ, nos quais a
defesa alega excesso de prazo, pois aguarda há dois anos pelo encerramento da instrução criminal. Sustenta,
também, a falta de motivação para a manutenção da prisão preventiva. A defesa pede a revogação da prisão, para
que o réu responda em liberdade, ou a substituição da custódia por medidas cautelares.
Complexidade
De acordo com Laurita Vaz, não estão presentes sinais de plausibilidade jurídica do pedido, nem ilegalidade patente
nas decisões ordinárias capazes de autorizar o deferimento da liminar. Sobretudo porque o tribunal estadual afastou
a alegação de excesso de prazo, fundamentando sua decisão na “extrema gravidade” dos fatos narrados pelo
Ministério Público, na periculosidade dos envolvidos e na complexidade da ação penal, que envolve 12 denunciados.
A ministra observou, ainda, que em maio deste ano foi realizada audiência de instrução, sendo ouvidas cinco
testemunhas. Para ela, “o maior prolongamento da instrução criminal não implica ofensa ao princípio da
razoabilidade, dada a complexidade do feito, que envolve muitos acusados e a investigação de inúmeros fatos
criminosos, bem como foram determinadas várias diligências pela autoridade judiciária e a análise de diversos
requerimentos apresentados”.
A presidente destacou que as instâncias ordinárias justificaram a prisão preventiva na gravidade concreta do crime e
no fato de o réu ser um dos comandantes da estrutura de traficância e ainda participar ativamente de atos de
gerência e movimentação contábil da organização criminosa. “Tais fundamentos, em princípio, revelam a gravidade
especial do delito e a periculosidade do recorrente, justificadoras da necessidade e adequação da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 86651, RHC 86675, RHC 86645 RHC 86662
OPERAÇÃO ZAQUEUS: NEGADO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE FIANÇA A AGENTE DE TRIBUTOS
Um agente de tributos de Mato Grosso teve pedido de suspensão de fiança negado no Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Preso preventivamente no âmbito da Operação Zaqueus por suposta participação em esquema criminoso que
fraudava licitações na Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, o fiscal teve a liberdade concedida mediante o
pagamento de fiança de mais de R$ 1 milhão.
A defesa recorreu, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reduziu o valor arbitrado para R$ 430 mil. Ainda
assim, no STJ, o agente alegou não ter condições de pagar a quantia fixada. Liminarmente, foi requerida a
suspensão da exigibilidade da fiança, com a imediata expedição do correspondente alvará de soltura.
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Análise de provas
Ao negar o pedido, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou que “a instância de origem avaliou a situação
econômica do paciente e fixou o valor da fiança com base em extensa fundamentação, debruçando-se de forma
detida sobre os aspectos fáticos do caso concreto”.
De acordo com a ministra, reverter as conclusões do TJMT exigiria profunda análise de provas, e, segundo a
jurisprudência do STJ, a análise quanto às possibilidades do réu, bem como sobre a possível redução do valor fixado
para prestação de fiança, é inviável na via do habeas corpus.
O mérito será apreciado pela Quinta Turma do STJ, após o recesso forense. A relatoria é do ministro Ribeiro Dantas.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406126
MANTIDA PRISÃO DE HOMEM QUE AMEAÇOU CONTAMINAR POLICIAIS COM VÍRUS HIV
Em análise de pedido liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu a
revogação de prisão de homem detido em flagrante por ter ameaçado contaminar agentes policiais com o vírus HIV
durante sessão do tribunal do júri em Santo André (SP).
De acordo com o auto de prisão em flagrante – posteriormente convertida em preventiva –, o homem havia sido
levado ao fórum da cidade paulista para participar de sessão no plenário do júri, mas apresentou comportamento
agressivo contra servidores e outros presos, e chegou a danificar equipamentos do local.
Em uma das tentativas de contenção, o homem tentou cuspir sangue nos agentes, que haviam sido informados que
ele era portador do vírus HIV. Ele foi indiciado pelos crimes de perigo de contágio de moléstia grave, resistência e
coação no curso do processo, conforme os artigos 131, 329 e 344 do Código Penal.
No pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa alegou que não há prova da materialidade do delito de perigo
de contágio por moléstia contagiosa, já que não há laudo médico que certifique que o indiciado é portador do vírus.
Prisão anterior
A ministra Laurita Vaz ressaltou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o primeiro pedido de liminar em
habeas corpus, apontou que não havia nulidades na prisão em flagrante e na decisão que a converteu em preventiva,
fundamentada na garantia de ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. O
tribunal paulista também destacou que o réu tem surtos constantes e que já está preso preventivamente enquanto
responde ao processo por crime doloso contra a vida.
“Diante da motivação concreta de ‘surtos constantes’ e ‘ameaça de contaminação de agentes policiais pelo vírus HIV,
tudo dentro do ambiente forense’, exposta na decisão indeferitória de liminar – em que não se observa, ao menos
primo ictu oculi, nenhuma teratologia –, não há como se reconhecer, de plano, ilegalidade patente que autorize a
mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal”, concluiu a ministra ao indeferir o pedido liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma, sob relatoria do ministro Felix Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406621
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE JUSTIFICA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO
Na hipótese de concessão de prisão domiciliar a pessoa detida por conduzir veículo sob a influência de álcool (artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro), não configura constrangimento ilegal a determinação de que o beneficiário da
medida permaneça em casa em horário noturno.
Com base nesse entendimento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu
pedido liminar de suspensão de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno a homem preso em flagrante por
supostamente ter conduzido veículo embriagado.
Após a prisão, o juiz de primeiro grau concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Como a
defesa alegou que ele não possuía condições econômicas de arcar com o valor arbitrado, o magistrado o dispensou
do pagamento, mas fixou algumas medidas cautelares, como a proibição de frequentar bares e outros
estabelecimentos onde exista o consumo de bebidas alcoólicas e a determinação de seu recolhimento domiciliar
após as 20h, bem como aos finais de semana e feriados.
No pedido de habeas corpus, a defesa alega que a imposição de recolhimento domiciliar resulta em severa restrição
à liberdade do réu e só poderia ter sido determinada pelo magistrado por motivo devidamente fundamentado.
Medida proporcional
Em caráter liminar, a ministra Laurita Vaz não verificou ilegalidade na decisão da instância ordinária e ressaltou que o
STJ já se manifestou no sentido de ser possível o recolhimento domiciliar com base no princípio da
proporcionalidade, e, adicionalmente, como forma de aplicar medidas suficientes para a preservação da ordem
pública, com carga coativa menor que a prisão ou o pagamento de fiança.
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“O estabelecimento de medida cautelar de recolhimento noturno ao paciente, que foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime de embriaguez ao volante, não se revela, ao menos em juízo de cognição sumária, desproporcional
ou inapropriado ao delito por ele, em tese, praticado, notadamente para evitar reiteração delitiva”, afirmou a ministra,
ressaltando que ele já havia sido preso anteriormente por crime de trânsito.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Felix Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406693
MANTIDA PENA DE CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO COM MAIOR FACÇÃO CRIMINOSA DO RIO
Em análise de pedido liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, manteve
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que fixou pena de quatro anos e um mês de prisão, em
regime fechado, a réu condenado por envolvimento com tráfico de drogas e com a facção criminosa Comando
Vermelho.
A pena foi elevada pelo tribunal fluminense após julgamento de apelação apresentada pelo Ministério Público contra
sentença que havia fixado a condenação em três anos e meio pelo crime de associação criminosa. Segundo a
denúncia, o réu tinha a função de realizar os depósitos bancários dos valores recebidos com a venda de substâncias
entorpecentes.
No habeas corpus, a defesa do réu busca afastar o aumento da pena-base feito em segunda instância, bem como
restabelecer a substituição da privação de liberdade por pena restritiva de direitos. Para a defesa, o acórdão não
apresentou fundamentação concreta que justificasse a elevação da pena.
Maior facção do Rio
A ministra Laurita Vaz destacou que, ao elevar a pena-base, o TJRJ apontou que o réu era integrante da maior
facção criminosa do Rio de Janeiro, havendo prova nos autos do grande volume de droga comercializado pelo grupo.
“Conforme precedentes desta corte, o fato de o condenado ser membro de grande facção criminosa – como no caso,
em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, concluíram que o paciente é
componente do Comando Vermelho –, a princípio, permite o recrudescimento da pena na primeira fase da
dosimetria”, concluiu a ministra ao indeferir o pedido liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406104
CONDENADO POR HOMICÍDIO DE ESPOSA GRÁVIDA E POR TENTATIVA DE ABORTO PERMANECERÁ
PRESO
Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou pedido de
revogação da prisão de homem condenado em primeira instância a 13 anos de prisão pela morte de sua
companheira em Minas Gerais e pela tentativa de aborto provocado.
Ele foi preso em flagrante em 2013 pelo homicídio de sua esposa, que estava grávida. Todavia, no mesmo ano, o
magistrado concedeu liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares.
Em 2016, o tribunal do júri o considerou culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e de tentativa de
aborto provocado por terceiro contra o feto da vítima. A sentença fixou a pena em 13 anos de reclusão, em regime
fechado.
Ao STJ, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o homem é réu primário, com
profissão definida e endereço fixo.
Gravidade concreta
Em análise do pedido liminar, a ministra ressaltou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve inicialmente a
prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.
“Como se vê, os fundamentos do acórdão combatido, de garantia da ordem pública e gravidade concreta dos delitos
de homicídio e tentativa de aborto provocado por terceiro, não se mostram, em princípio, desarrazoados, em
adequação ao alcance do juízo prelibatório, mormente no que se relaciona à presença dos fundamentos necessários
à manutenção da prisão preventiva”, afirmou a ministra ao indeferir o pleito liminar.
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406302
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STJ JULGA PREJUDICADA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO EMPRESÁRIO JACOB BARATA
FILHO
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
julgou prejudicado habeas corpus impetrado pela defesa do empresário Jacob Barata Filho, preso desde 2 de julho
em um desdobramento da Operação Lava Jato.
O ministro explicou que o pedido de habeas corpus contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2) que indeferiu liminar em outro habeas corpus foi recebido pelo STJ às 18h06 do dia 25 de julho, e pouco
depois, às 13h do dia 26, o TRF2 julgou o mérito daquele habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
empresário.
Dessa forma, segundo o ministro, a questão ficou prejudicada, já que o pedido no STJ dizia respeito à decisão do
TRF2 que havia indeferido a liminar. De acordo com Humberto Martins, a mudança na situação do empresário
exigiria nova impugnação.
“Considerando que a presente impetração dirige-se contra decisão que indeferiu a liminar, esvaiu-se o objeto deste
habeas corpus, cabendo à defesa, agora, impugnar os fundamentos do acórdão proferido pela corte de origem sobre
o mérito, por meio do recurso que entender pertinente”, afirmou o ministro.
Ponto Final
Jacob Barata Filho foi preso em 2 de julho no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para
Portugal, segundo informações da Polícia Federal. A prisão foi efetuada durante a Operação Ponto Final,
desdobramento da Lava Jato.
Segundo o Ministério Público Federal, o empresário integrava um grupo que distribuía propinas para políticos do Rio
de Janeiro em troca de contratos públicos, reajustes da tarifa de transporte e subsídios para o setor.
A defesa argumentou que a alegação de tentativa de fuga é falsa, já que o empresário tinha uma passagem de volta
para o Brasil comprada e a viagem se destinava à realização de negócios em Portugal. Para a defesa, a prisão
preventiva é desnecessária, já que não há comprovação de risco à ordem pública. Os argumentos foram rejeitados
pelo TRF2 na análise de mérito do habeas corpus.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 408956
EM CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE, É DISPENSÁVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA
INGRESSO EM DOMICÍLIO
Nas hipóteses de crimes considerados de natureza permanente, como no caso de tráfico de entorpecentes, é
prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem no domicílio do
acusado
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicada pela presidente da corte, ministra Laurita Vaz, ao
indeferir pedido liminar de liberdade em favor de homem preso em flagrante após agentes policiais encontrarem em
sua residência 56 pedras de crack.
No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a entrada dos policiais no domicílio e a consequente apreensão
das drogas ocorreram de forma ilegal, já que os agentes não possuíam mandado judicial, tampouco receberam o
consentimento dos moradores para realizar a ação.
Prática delituosa
Na decisão liminar, a ministra não verificou elementos que possibilitassem o deferimento do pedido de urgência. A
ministra lembrou também que o Tribunal de Justiça do Paraná, ao negar o primeiro pedido de habeas corpus, afastou
a alegação de nulidade absoluta por entender que não houve violação de domicílio em virtude da não expedição de
mandado, pois os agentes buscaram reprimir prática delituosa cuja consumação se prolonga no tempo.
“Dessa forma, a análise do pleito excede os limites cognitivos do exame do pedido liminar, devendo ser realizada em
momento oportuno pelo órgão competente para a análise do mérito, após a devida instrução do writ”, concluiu a
ministra ao indeferir a liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Felix Fischer.
A ministra Laurita Vaz decidiu as medidas urgentes do recesso forense até o dia 19 de julho.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 404980
TRIBUNAL NÃO VÊ VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU E MANTÉM CONDENAÇÃO DE RÉU DA LAVA JATO
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
negou pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de Waldomiro de Oliveira, apontado pelas
investigações da Operação Lava Jato como “laranja” do doleiro Alberto Youssef em empresas de fachada.
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Em primeira instância, a 13ª Vara Federal de Curitiba não condenou o réu pelo crime de lavagem de dinheiro em
razão da existência de outra ação penal em curso sobre o mesmo crime. Entretanto, em junho, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) afastou o reconhecimento da litispendência e o condenou à pena de sete anos e seis
meses de prisão, em regime semiaberto.
No STJ, a defesa alegou que o TRF4, ao reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de lavagem de dinheiro,
feriu o princípio do duplo grau de jurisdição. Por isso, em liminar, pediu que Waldomiro de Oliveira não seja recolhido
à prisão para iniciar o cumprimento da pena até que o mérito do habeas corpus – onde é pedida também a anulação
do acórdão do TRF4 e o retorno dos autos à primeira instância – seja apreciado pela corte.
Instrução encerrada
Para o ministro Humberto Martins, o TRF4 fundamentou devidamente sua decisão de reformar a sentença e
condenar o réu por lavagem de dinheiro. “Tendo em vista que a instrução da ação penal encontrava-se encerrada e
que afastada a litispendência reconhecida na sentença, não havia óbice, portanto, a que esta corte [o TRF4]
procedesse à análise do mérito da imputação”, afirmou o ministro.
Segundo o presidente em exercício do STJ, “o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais
passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação configuradora de abuso de
poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a
tramitação completa do feito”.
Ao indeferir o pedido de liminar, Humberto Martins solicitou mais informações do TRF4, além da manifestação do
Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma, sob relatoria do ministro Felix
Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 407933
NEGADO PEDIDO DE LIBERDADE A FISICULTURISTA PRESO COM ANABOLIZANTES
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de liberdade feito por um
fisiculturista preso por comercializar e aplicar anabolizantes no interior de Minas Gerais.
Ao indeferir o pedido, a ministra destacou trechos de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que
rejeitou pedido anterior de liminar em habeas corpus
Segundo Laurita Vaz, o TJMG justificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva em virtude da
quantidade significativa de drogas anabolizantes apreendidas na casa do fisiculturista, bem como no grave risco à
saúde pública, já que o acusado é proprietário de uma academia e, segundo a denúncia, oferecia e aplicava os
anabolizantes em frequentadores.
A defesa alegou que o fisiculturista possui endereço fixo e não oferece riscos à instrução penal, sendo desnecessária
a manutenção da prisão preventiva. Disse ainda que a decisão do TJMG não foi devidamente fundamentada e não
demonstrou a real necessidade da prisão.
Análise precipitada
A presidente do STJ, em análise preliminar sobre o caso, não verificou ilegalidade patente que justificasse a
concessão da liminar pretendida. A ministra lembrou que o tribunal de origem ainda não analisou o mérito do habeas
corpus, pronunciando-se apenas a respeito da liminar.
Segundo a denúncia, o grupo agia de forma sofisticada no interior de Minas Gerais, o que incluía até mesmo a
participação de músicos e pessoas conhecidas na sociedade para incentivar o uso de anabolizantes.
Ainda de acordo com a denúncia, o grupo comercializava psicotrópicos, estimulantes sexuais e inibidores de apetite.
O mérito do pedido será analisado pela Quinta Turma do STJ, sob a relatoria do ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.
A ministra Laurita Vaz decidiu as medidas urgentes do recesso forense até o dia 19 de julho.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 405785
EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO SEM FUNDAMENTAÇÃO DESCUMPRE SÚMULA 439 DO STJ
A falta de fundamentação na exigência de exame criminológico como condição para progressão de regime implicou,
em um caso analisado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, o
restabelecimento de decisão de primeiro grau que permitiu a progressão do preso para o regime semiaberto. A
decisão aplicou a Súmula 439 do STJ.
A ministra explicou que alterações feitas em 2003 na Lei de Execução Penal afastaram a obrigatoriedade do parecer
da comissão técnica de classificação e a submissão do condenado a exame criminológico para a concessão de
progressão de regime e livramento condicional.
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“É suficiente para a promoção carcerária o cumprimento do requisito objetivo temporal e o bom comportamento,
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, salvo quando justificada a necessidade de perícia técnica, com
fundamento em decisão individualizada, não abstrata, em que consideradas as circunstâncias concretas do
cumprimento da pena – o que não se deu no caso”, explicou a magistrada.
Progressão condicionada
Na decisão atacada, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condicionou a progressão à realização de exame
criminológico devido à gravidade do crime praticado pelo detento – tráfico de drogas. Segundo o TJSP, havia
necessidade de se certificar que a decisão de primeiro grau que havia concedido a progressão de regime estava
correta.
“O magistrado relator limitou-se a declinar mera fundamentação uniforme, com a qual parece exigir genérica e
abstratamente o exame criminológico para a progressão de regime de condenados por crimes graves – o que
equivale, portanto, a ato jurisdicional desprovido de motivação”, justificou a ministra.
O preso é réu primário e cumpre pena de dez anos e cinco meses de reclusão por tráfico de drogas desde outubro de
2012, tendo preenchido, segundo a defesa, todos os requisitos para a progressão do regime, já que além do tempo
cumprido trabalha e estuda no presídio e teve êxito em um pedido de remição de pena.
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma, com a relatoria do ministro Antonio Saldanha Palheiro.
A ministra Laurita Vaz decidiu as medidas urgentes do recesso forense até o dia 19 de julho.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 406220
TRIBUNAL NÃO VÊ VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU E MANTÉM CONDENAÇÃO DE RÉU DA LAVA JATO
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da presidência,
negou pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de Waldomiro de Oliveira, apontado pelas
investigações da Operação Lava Jato como “laranja” do doleiro Alberto Youssef em empresas de fachada.
Em primeira instância, a 13ª Vara Federal de Curitiba não condenou o réu pelo crime de lavagem de dinheiro em
razão da existência de outra ação penal em curso sobre o mesmo crime. Entretanto, em junho, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) afastou o reconhecimento da litispendência e o condenou à pena de sete anos e seis
meses de prisão, em regime semiaberto.
No STJ, a defesa alegou que o TRF4, ao reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de lavagem de dinheiro,
feriu o princípio do duplo grau de jurisdição. Por isso, em liminar, pediu que Waldomiro de Oliveira não seja recolhido
à prisão para iniciar o cumprimento da pena até que o mérito do habeas corpus – onde é pedida também a anulação
do acórdão do TRF4 e o retorno dos autos à primeira instância – seja apreciado pela corte.
Instrução encerrada
Para o ministro Humberto Martins, o TRF4 fundamentou devidamente sua decisão de reformar a sentença e
condenar o réu por lavagem de dinheiro. “Tendo em vista que a instrução da ação penal encontrava-se encerrada e
que afastada a litispendência reconhecida na sentença, não havia óbice, portanto, a que esta corte [o TRF4]
procedesse à análise do mérito da imputação”, afirmou o ministro.
Segundo o presidente em exercício do STJ, “o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais
passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação configuradora de abuso de
poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a
tramitação completa do feito”.
Ao indeferir o pedido de liminar, Humberto Martins solicitou mais informações do TRF4, além da manifestação do
Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma, sob relatoria do ministro Felix
Fischer.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 407933
DIREITO ADMINISTRATIVO
NEGADO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA QUIROPRAXIA POR TERAPEUTAS NO SUS
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido liminar em mandado de
segurança impetrado pela Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ). O mandado pedia a suspensão da inclusão,
realizada pelo Ministério da Saúde, de profissionais não habilitados com graduação em ensino superior para o
exercício da quiropraxia no Sistema Único de Saúde (SUS).
O pedido da ABQ foi feito contra portaria do ministro da saúde que, em 27 de março de 2017, decidiu manter
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como profissionais capacitados para a prática da quiropraxia. A associação
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alega que essa decisão coloca a “quiropraxia no Brasil à mercê de prática comum a profissional sem formação,
podendo trazer graves problemas aos pacientes do SUS”.
De acordo com o processo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) entende a quiropraxia como profissão
independente das demais da área da saúde e que deve ser desempenhada por profissional habilitado por meio de
curso de bacharelado em nível superior.
Urgência
A ministra entendeu que, neste caso, não há a demonstração inequívoca da existência de risco caso não seja
concedida a liminar. “Na hipótese dos autos, verifica-se que o ato impugnado foi publicado em 27/3/2017, há mais de
três meses, portanto, e só agora a Impetrante contra ele se insurgiu. Ademais, apesar de formular pedido liminar, a
Impetrante não trouxe nenhum fundamento para justificar eventual perigo da demora”, concluiu.
O mérito do mandado de segurança será julgado pela Primeira Seção, sob a relatoria do ministro Og Fernandes.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): MS 23624
SUSPENSA DECISÃO QUE IMPEDIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO PARA
FORNECER ANTIVÍRUS AO TJMG
Decisão da presidente do Superior Tribunal Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, sustou os efeitos de tutela antecipada
que havia suspendido a contratação de empresa vencedora de licitação para prestação de serviços de tecnologia da
informação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
O pedido de suspensão de segurança foi feito pelo estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que a interrupção
do procedimento licitatório acarretaria grave quadro de insegurança no ambiente de tecnologia da informação e
comunicação do tribunal, além de lesão sob o aspecto econômico, tendo em vista a necessidade de uma contratação
emergencial.
Mandado de segurança
O caso teve origem em mandado de segurança impetrado por uma das empresas licitantes contra a vencedora, sob
alegação de ausência de documento exigido no edital e de falta de comprovação de capacidade técnica. O juiz
indeferiu o pedido de liminar, mas decisão do desembargador relator, em julgamento de liminar em agravo de
instrumento, suspendeu a contratação.
Para o estado de Minas Gerais, a interrupção da licitação teria potencial risco de deixar o TJMG vulnerável a
possíveis ataques cibernéticos ou mesmo de paralisar as atividades da corte. Foi requerida, então, a suspensão da
liminar no agravo até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no processo originário.
Essencialidade reconhecida
Laurita Vaz reconheceu a essencialidade do serviço e a potencialidade de grave lesão à ordem pública decorrente da
paralisação da licitação. “Sopesando os valores envolvidos no caso em apreço, o interesse público está mais bem
atendido com a adjudicação do objeto do contrato à empresa vencedora, que apresentou melhor proposta, de modo
a garantir a continuidade do serviço essencial de antivírus do TJMG, sem a necessidade de contratações
emergenciais”, disse a presidente.
Em sua decisão, a ministra considerou também o fato de que o juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liminar,
considerou que a ausência do documento não inviabilizou a análise da proposta, pois esta continha todas as
informações exigidas, apesar de apresentadas de maneira diversa. Além disso, a gerência de infraestrutura
tecnológica do TJMG também atestou a capacidade técnica da empresa.
“É importante ressaltar que o prosseguimento do certame com a assinatura do novo contrato não constitui óbice para
que sejam realizadas apurações de eventuais irregularidades e adotadas medidas que busquem a responsabilização
e o ressarcimento ao erário por eventuais prejuízos constatados no decorrer da ação mandamental”, concluiu a
presidente.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): SS 2900
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