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TERCEIRA TURMA ANULA ARREMATAÇÃO DE PROPRIEDADES LEILOADAS EM EXECUÇÃO DE CDCAS 

São ilegítimas para a execução por quantia certa as partes que, não figurando nos Certificados de Direitos 

Creditórios do Agronegócio (CDCA) que embasam a execução, têm, apenas, obrigação de entregar coisa, por 

figurarem como devedores em Cédulas de Produto Rural (CPR). 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a arrematação de três 

propriedades rurais leiloadas em sede de execução de CDCAs. 

“Não figurando os recorrentes como devedores nos CDCAs, que constituem títulos executivos a consubstanciar 

promessa de pagamento, mas em CPRs cedidas em garantia a essas CDCAs, não é possível reconhecer a sua 

legitimidade para compor o polo passivo da execução, como também a possibilidade de serem cumulados pedidos 

executivos com base em títulos cujos procedimentos executivos não são os mesmos, nem os devedores coincidem”, 

afirmou o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

EXECUÇÃO INEXISTENTE 

O relator destacou que não há notícia nos autos de ajuizamento de ação para entrega de coisa certa, portanto não 

procede a tese aceita nas instâncias de origem de que a execução para entrega de coisa convolou-se em execução 

por quantia certa. 

“Partiu-se diretamente para uma ação em que se postula pagamento, quando os devedores/embargantes não devem 

dinheiro, mas produto, revelando-se, a mais não poder, a sua ilegitimidade passiva, especialmente pela 

inadmissibilidade de cumulação de execuções com ritos distintos”, disse o relator. 

Sanseverino destacou que, por ser questão de ordem pública, a ilegitimidade pode ser arguida em sede de embargos 

à arrematação, não existindo preclusão em relação aos executados que não haviam suscitado a questão 

anteriormente. 

FALTA DE INTIMAÇÃO 

Além da questão da ilegitimidade, os ministros deram provimento ao recurso por considerar deficiente a intimação 

feita a um dos proprietários, constituindo outra razão para a nulidade da arrematação das três propriedades, 

avaliadas em R$ 12 milhões no total. 

O relator destacou que as cartas com a intimação endereçadas a um dos proprietários nunca foram entregues. O 

ministro disse ser importante reconhecer essa ilegalidade para reafirmar a orientação do STJ da necessidade de 

intimação eficaz dos executados. 

“Se há devolução, não há recepção e, assim, não há cientificação. Se não têm os devedores representantes, 

remanesce, apenas, a editalização a publicizar a data, hora e local da hasta pública, o que, entendo, não pode ser 

aceito, pois o devido processo legal não se pode contentar – e não se contenta – com a mera ficção, especialmente 

quando outros meios eficazes de notificação deveriam ter sido perseguidos e não o foram”, finalizou Sanseverino. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

REsp 1679007 

 

PRESIDENTE DO STJ NEGA LIMINAR A POLICIAL MILITAR ACUSADO DE HOMICÍDIO NO INTERIOR DE SP 
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A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou pedido de liminar em habeas corpus 

impetrado pela defesa de um policial militar de São Paulo, acusado de matar um adolescente, em 2012, em Ribeirão 

Preto (SP). 

Após a sentença de pronúncia, o PM interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi negado pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP). Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ, com pedido de liminar, buscando o 

reconhecimento de nulidade absoluta do julgamento do recurso em sentido estrito por falta de intimação do advogado 

nos próprios autos. 

FALTA DE ELEMENTOS 

Laurita Vaz não considerou presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. Segundo ela, em 

relação à alegada falta de intimação da defesa, não foram apresentados elementos nos autos capazes de comprovar 

a afirmação, de forma que “caberá ao órgão colegiado, depois de devidamente instruído o feito, o pronunciamento 

sobre a controvérsia levantada”. 

O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma. A relatoria é do ministro Felix Fischer. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 430996 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA ATUAR EM FAVOR DE ADQUIRENTES DE LOTEAMENTO 

IRREGULAR 

Por unanimidade de votos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a legitimidade e o 

interesse de agir do Ministério Público de São Paulo em ação civil pública proposta contra loteamento irregular 

localizado no município de Guarujá (SP). 

Além de buscar a regularização do loteamento, a ação pede a reparação de danos ambientais e de prejuízos aos 

adquirentes de lotes eventualmente excluídos do loteamento, em razão da adaptação do projeto às normas de direito 

público. 

DIREITO INDIVIDUAL 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de 

que o MP não possui legitimidade ativa para propor a referida ação, pois apenas os compradores dos lotes a teriam, 

já que o direito perseguido seria individual e disponível. 

Segundo o acórdão, a “implantação de parcelamento do solo clandestino e a pretensão de regularização ou de 

eventual ressarcimento de adquirentes, com consequente indenização por danos urbanísticos e ambientais situam-se 

na esfera de interesses individuais disponíveis que impedem a pertinência subjetiva do 'Parquet' para a demanda”.  

DECISÃO REFORMADA 

Este entendimento foi reformado no STJ. O relator do recurso especial, ministro Francisco Falcão, destacou que o 

parcelamento irregular de solo urbano ofende tanto a ordem urbanística quanto o meio ambiente, razão pela qual o 

MP se encontra legitimado para propor a ação civil pública. 

Em relação ao direito de reparação dos compradores, o ministro ressaltou que, mesmo se for considerado um direito 

individual homogêneo disponível, o Ministério Público também tem legitimidade para  propor a demanda, por 

aplicação do artigo 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor. 

O colegiado determinou o retorno do processo à origem para o exame de mérito da ação civil pública. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

REsp 1261120 

 

MANTIDA PENHORA DE 30% DO SALÁRIO PARA SALDAR DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso de um policial civil de Goiás e manteve a 

decisão do tribunal estadual que possibilitou a penhora de 30% de seu salário para o pagamento de uma dívida de 

natureza não alimentar. 

No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) flexibilizou a regra prevista no artigo 649 do CPC/73, a 

respeito da impenhorabilidade das verbas salariais. O entendimento do TJGO é que a penhora de 30% não 

comprometeria o mínimo indispensável para a sobrevivência do policial, motivo pelo qual a penhora foi autorizada. 

A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a flexibilização da regra prevista no CPC é uma 

construção jurisprudencial e que, em tais casos, o que importa analisar é se os valores a serem penhorados 

comprometem ou não a subsistência do endividado. 

“A jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a 

flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da 

remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”, justificou a relatora. 

PRINCÍPIOS BALANCEADOS 
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Nancy Andrighi destacou que em situações como a analisada é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da 

dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito 

analisando as provas dos autos. 

“Em tendo a corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não 

comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, 

seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos”, afirmou a ministra, lembrando que a Súmula 

7 do STJ impede a reapreciação de provas em recurso especial. 

Segundo o recorrente, o salário mensal de R$ 3.600 já era comprometido com uma pensão de R$ 1.100 para sua 

filha, bem como pagamentos fixos de plano de saúde, financiamento de imóvel e veículo, sobrando R$ 1.000 para 

suas despesas alimentares. 

Os ministros da Terceira Turma observaram que não houve comprovação de todas as despesas alegadas junto ao 

TJGO, o que inviabilizou a tese de que o restante de seu salário seria impenhorável. A relatora ressaltou que a 

impenhorabilidade prevista no CPC é relativa, e cabe à instância de origem, nesses casos, verificar se a penhora é 

possível sem afetar o mínimo existencial. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

REsp 1658069 

 

PRESIDENTE DO STJ RECONHECE NULIDADE DE JULGAMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, anulou acórdão do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul (TJRS) e determinou que a corte estadual proceda a novo julgamento de recurso interposto por 

um homem condenado pelo crime de homicídio. 

O recurso de apelação foi desprovido sob os únicos fundamentos de que “o conselho de sentença é livre na escolha 

da solução que lhe pareça mais justa” e que “só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos 

autos quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento” – o que, 

segundo a corte estadual, não foi verificado no caso. 

DECISÃO GENÉRICA 

Para Laurita Vaz, a decisão foi genérica, pois não apresentou nenhum fundamento concreto, ainda que sucinto, que 

demonstrasse a análise das provas produzidas ou dos argumentos apresentados pela parte. 

“Em verdade, o acórdão proferido pelo tribunal de origem, tal como se apresenta, poderia ser utilizado em qualquer 

outro processo que tratasse de julgamento de júri popular”, considerou a presidente. 

A ministra justificou a necessidade da concessão da tutela de urgência em razão de o réu estar preso 

preventivamente desde 2015 e também pelo fato de que a confirmação da condenação em segundo grau já torna 

possível a execução provisória da pena, o que modifica a natureza da prisão de cautelar para definitiva. Ele 

ressalvou, entretanto, que a decisão não afeta a legalidade da prisão provisória. 

“Defiro o pedido liminar, para anular, desde logo, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, determinando que 

outro seja proferido, agora com obediência aos arts. 93, inciso IX, da Constituição da República e 489, § 1º, do 

Código de Processo Civil”, concluiu a presidente. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431026 

 

MUNICÍPIO NÃO CONSEGUE LIMINAR PARA SER INCLUÍDO EM LICITAÇÃO PARA RECEBER CURSO DE 

MEDICINA 

O município de Russas (CE) teve negado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de liminar em mandado de 

segurança no qual alega direito líquido e certo para concorrer em licitação do Ministério da Educação (MEC), que vai 

selecionar municípios aptos a receberem curso de graduação em medicina ofertado por instituição privada. 

De acordo com o município, em abril de 2015 foi publicado edital no qual a cidade foi pré-selecionada para a 

implantação do curso de graduação em medicina por instituição de educação superior privada. 

NOVO EDITAL 

Em dezembro de 2017, entretanto, novo edital do MEC excluiu o município da seleção, em razão de ter sido limitado 

o número de municípios participantes para quatro por unidade da federação, em ordem de maior população, de 

acordo com estimativas do IBGE. 

Nas razões do mandado de segurança, o município sustenta que o artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 12.871/2013, que 

trata da pré-seleção de participantes, bem como as Portarias Normativas 5/2015 e 18/2017 do MEC, não limitam a 

quantidade de municípios por estados da federação e, por isso, o item do edital que limitou a quantidade de 

municípios na seleção seria ilegal. 
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Liminarmente, foi pedido que o município impetrante fosse pré-selecionado “para, pelo menos, poder adentrar à fase 

de adesão e manifestar seu interesse em candidatar-se para autorização de funcionamento de curso de graduação 

em medicina”, uma vez que preencheu todos os requisitos previstos nos dois editais lançados pelo MEC. 

DANO NÃO DEMONSTRADO 

Ao negar a liminar, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, entendeu que não foi demonstrada a inequívoca 

existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da medida de urgência. 

Segundo ela, além de o impetrante não demonstrar que a implantação do curso de medicina seria inviabilizada sem a 

tutela de urgência, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem ilegalidade ou abuso nos 

critérios utilizados pela administração pública na pré-seleção dos participantes em novo processo seletivo. 

“Ao menos em um juízo perfunctório, próprio da presente seara processual, não há como afirmar que o critério que 

limita a pré-seleção a quatro municípios por unidade da federação, por ordem de população, implique ofensa ao 

direito líquido e certo do impetrante de ser pré-selecionado”, disse a presidente. 

Caberá à Primeira Turma do STJ decidir sobre as alegações apresentadas pelo impetrante. O mérito do mandado de 

segurança será julgado depois do recesso forense. A relatoria é da ministra Regina Helena Costa. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

MS 23975 

 

NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE WESLEY BATISTA 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de liminar em habeas 

corpus impetrado em favor do empresário Wesley Mendonça Batista, sócio da empresa de frigoríficos JBS. 

Wesley e seu irmão Joesley foram presos preventivamente no âmbito da Operação Tendão de Aquiles, por suposta 

prática do crime de insider trading (uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro). 

Em outubro, o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator, já havia negado pedido de liminar em outro habeas corpus 

impetrado em favor de Wesley Batista (HC 422.113). Na decisão, ele disse não reconhecer nenhuma ilegalidade 

manifesta apta a afastar liminarmente o decreto prisional que considerou a medida necessária para assegurar a 

instrução criminal, a aplicação da lei penal e, ainda, para garantir a ordem pública. 

O decreto prisional destacou que mesmo após assumirem no acordo de colaboração premiada o compromisso de 

não mais cometer crimes, Wesley e Joesley teriam continuado a praticar atividades ilícitas. 

FATOS NOVOS 

No novo habeas corpus, a defesa de Wesley alega a existência de fatos novos que justificariam a revogação da 

prisão preventiva. Em liminar, pediu a suspensão da prisão até o julgamento definitivo do habeas corpus, ou sua 

substituição por medidas cautelares alternativas. 

Entre outros argumentos, foi destacado o encerramento das investigações tanto na esfera penal como administrativa; 

a ausência de fatos que pudessem demonstrar que a liberdade do empresário ainda colocaria em risco a garantia da 

ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; e a falta de fundamentação para a não aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

O habeas corpus foi impetrado no STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) indeferiu pedido 

de liminar em habeas corpus anterior, o que levou a ministra Laurita Vaz a aplicar a Súmula 691 do Supremo Tribunal 

Federal. 

Somente em casos excepcionais, o STJ considera que deve ser afastado esse impedimento para fazer cessar 

eventual constrangimento ilegal ao direito de liberdade, mas, ao apreciar as alegações do empresário, a ministra não 

identificou essa excepcionalidade. 

“Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele 

órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça 

adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente 

processado”, afirmou Laurita Vaz. 

LITISPENDÊNCIA 

Segundo a presidente, a única novidade apontada pela defesa foi o encerramento das investigações nas esferas 

penal e administrativa. Ela reconheceu que o fim das investigações pode, eventualmente, ter impacto na análise da 

necessidade da prisão quanto à conveniência da instrução criminal, mas os outros fundamentos ainda persistem, 

como a garantia da ordem pública, o receio de reiteração delitiva e a inaplicabilidade das medidas cautelares 

alternativas, todos já examinados pelo ministro Rogerio Schietti. 

A ministra observou que há uma sobreposição de teses entre este novo habeas corpus e aquele outro, cuja liminar foi 

negada pelo ministro Schietti. 
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“Há, ao menos em princípio e no que se refere a parte do pedido formulado na petição inicial, mera reiteração quanto 

ao habeas corpus 422.113/SP. Ocorre que, como se sabe, não podem ser processados nesta Corte, 

concomitantemente, habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente 

quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir”, disse. Isso se explica, segundo Laurita Vaz, não só 

pela economia processual, mas também pela necessidade de evitar decisões contraditórias. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431492 

 

MANTIDA PRISÃO DE DIRETORES DE EMPRESA QUE CONTROLA ATERRO SANITÁRIO EM MARITUBA (PA) 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, manteve a prisão preventiva decretada 

contra dois diretores da empresa que controla o aterro sanitário do município de Marituba (PA). 

Eles foram presos preventivamente no dia 6 de dezembro de 2017 pela prática, em tese, de diversos crimes 

ambientais, investigados no âmbito da Operação Gramacho. 

A Polícia Civil, após diversas denúncias, teria realizado diligência inicial no aterro e identificado evidências de crimes 

relacionados a poluição atmosférica, poluição hídrica, construção de obras potencialmente poluidoras sem licença 

ambiental e danos à unidade de conservação, entre outros. 

A defesa alegou que a prisão preventiva não seria medida necessária, por ausência de gravidade concreta, 

repercussão social ou periculosidade dos denunciados. Foi requerida a concessão de liminar para que os diretores 

pudessem aguardar o julgamento em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

Como o pedido liminar já havia sido indeferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, Laurita Vaz aplicou o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal (STF) e também do STJ que não admite habeas corpus contra decisão do tribunal de 

origem que indefere liminar ao analisar o mesmo caso, “sob pena de indevida supressão de instância” (Súmula 

691/STF). 

A presidente reconheceu que, em situações de flagrante ilegalidade, seria possível a intervenção do STJ, mas que 

essa excepcionalidade não foi verificada no caso, uma vez que as decisões que entenderam pela custódia preventiva 

relataram a gravidade concreta dos delitos e o receio de reiteração delitiva, além do relato de ameaças e 

manipulação de testemunhas. 

“Diante da motivação exposta no decreto prisional, não há como se reconhecer, de plano, ilegalidade patente que 

autorize a mitigação da Súmula 691 do STF, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do 

Pretório Excelso e do STJ”, concluiu a presidente. 

O mérito do habeas corpus será analisado pelos ministros da Sexta Turma do STJ. A relatoria é do ministro Rogerio 

Schietti Cruz. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431086 

 

COMPATIBILIDADE ENTRE DEFICIÊNCIA DE CANDIDATO E FUNÇÕES DO CARGO SÓ PODE SER AVALIADA 

DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Por unanimidade de votos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) garantiu a reinserção de uma 

candidata com deficiência em concurso público, do qual havia sido excluída porque a comissão examinadora do 

certame concluiu que sua deficiência seria incompatível com a função a ser desempenhada. 

O caso envolveu concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. A perícia da comissão examinadora 

considerou a candidata inapta em exame médico, por ser portadora de distonia focal, deficiência que seria 

incompatível com o exercício do cargo. A distonia focal pode afetar um ou mais músculos e causar contrações e 

movimentos involuntários. 

Contra a decisão da comissão, a candidata impetrou mandado de segurança, que foi negado pelo tribunal de origem. 

Segundo o acórdão, “as questões fáticas relativas aos laudos produzidos no período de avaliação não podem ser 

elucidadas no mandado de segurança, em virtude de seu rito sumário especial, que não admite dilação probatória”. 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

No STJ, entretanto, o relator, ministro Francisco Falcão, observou que a avaliação da compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a deficiência da candidata só poderia ser feita por equipe multiprofissional, durante o estágio 

probatório, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 2º, do Decreto 3.298 /1999. 

“Considerando a ilegalidade na exclusão da candidata do certame, é de se reconhecer o direito líquido e certo da 

impetrante a voltar a figurar na lista especial e geral de aprovados no concurso público para provimento de cargos de 

escrevente técnico judiciário”, concluiu o relator. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
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RMS 51307 

 

MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER USADO PARA SUSPENDER BENEFÍCIO CONCEDIDO A 

INVESTIGADO 

“É incabível o uso de mandado de segurança para a concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito 

interposto em face de decisão de primeira instância que deferiu pedido de liberdade provisória.” 

Com esse entendimento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, restabeleceu a 

liberdade provisória de um homem preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo. 

Após o juiz de primeiro grau conceder o benefício da liberdade provisória, o Ministério Público interpôs recurso em 

sentido estrito no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e impetrou mandado de segurança, com pedido de 

liminar, para conferir efeito suspensivo à insurgência. A liminar foi deferida em segunda instância. 

SEM AMPARO LEGAL 

A defesa impetrou habeas corpus no TJSP, mas a liminar foi negada e o pedido foi renovado perante o STJ. 

Apesar de o STJ, como regra geral, não admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida na 

instância de origem, a ministra Laurita Vaz deferiu a medida liminar postulada pela defesa, sob o entendimento de 

que a concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por intermédio de liminar em mandado de 

segurança não tem amparo legal. 

“Com efeito, o STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que, concedida a liberdade provisória, não se 

admite a impetração de mandado de segurança pelo Ministério Público para fins de atribuição de efeito suspensivo a 

recurso em sentido estrito, que não o detém”, explicou a presidente. 

Laurita Vaz deferiu o pedido de liminar para determinar, até o julgamento do mérito do habeas corpus, o 

restabelecimento da decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória. 

O julgamento final caberá aos ministros da Sexta Turma do STJ. A relatoria é do ministro Sebastião Reis Júnior. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431155 

 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO INVIABILIZA CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, concedeu habeas corpus de ofício para 

determinar que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprecie um pedido de liminar que não foi conhecido sob o 

fundamento de inadequação da via eleita. 

O caso envolveu uma prisão em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas. Contra a decisão de custódia, a 

defesa impetrou habeas corpus perante o TJCE, cujo pedido de liminar não foi conhecido sob o fundamento de que o 

habeas corpus não seria a via adequada para se discutir o relaxamento de prisão. 

RETORNO 

Como o TJCE não analisou as alegações apresentadas pela parte sobre a suposta ilegalidade da prisão, Laurita Vaz 

entendeu que apreciar a tese defensiva constituiria indevida supressão de instância, mas reconheceu que o tribunal 

de origem errou ao não conhecer do pedido. 

“A existência de via de impugnação específica não inviabiliza a impetração de ordem de habeas corpus para aferição 

dos critérios utilizados na decretação da prisão preventiva”, explicou a ministra, citando entendimento jurisprudencial 

do STJ. 

Apesar de indeferir a liminar pleiteada, a presidente concedeu a ordem, de ofício, para determinar o retorno do 

habeas corpus para que o TJCE aprecie o pedido de liminar que lhe foi submetido. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431354 

 

EX-PREFEITA DE RIBEIRÃO PRETO (SP) TEM NOVO PEDIDO DE LIBERDADE NEGADO NO STJ 

A ex-prefeita de Ribeirão Preto (SP) Dárcy da Silva Vera teve pedido de liminar em habeas corpus indeferido no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela foi presa no curso da Operação Sevandija e, de acordo com a denúncia, 

comandava um esquema criminoso que teria desviado cerca de R$ 45 milhões dos cofres do município. 

Em dezembro de 2016, o ministro Sebastião Reis Júnior, então relator do processo, concedeu liminar para substituir 

a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Em maio, a Sexta Turma do STJ cassou a liminar, por 

entender que as medidas alternativas não seriam suficientes para evitar a interferência da ex-prefeita na instrução 

criminal, sobretudo em razão de sua posição de destaque no grupo criminoso. 

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau. O 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) também indeferiu liminarmente o pleito, por entender que a impetração era 

mera reiteração de pedido de habeas corpus que ainda aguarda decisão de mérito naquela corte. 
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NOVO PEDIDO 

Nas razões do novo habeas corpus impetrado perante o STJ, a defesa alegou que estariam sendo apresentados 

fatos novos, como o encerramento da instrução criminal, e também que o acordo de colaboração premiada, que 

motivou a prisão de Dárcy Vera, “se revelou mentiroso”. 

Foi requerida liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares e, no mérito, a 

concessão da ordem com o mesmo conteúdo, em caráter definitivo. 

ANÁLISE PREJUDICADA 

Ao negar o pedido de liminar, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, disse que o habeas corpus não foi 

adequadamente instruído com os documentos necessários para a análise das alegações. Segundo ela, não ficou 

comprovada a inexistência da reiteração de pedidos relatada pela corte de origem. 

“Como se sabe, compete ao impetrante a correta e completa instrução do remédio constitucional do habeas corpus, 

bem como narrar adequadamente a situação fática”, explicou a ministra. 

O mérito do habeas corpus ainda será apreciado pela Sexta Turma do STJ. O relator agora é o ministro Rogerio 

Schietti Cruz. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

HC 431599 

 

IMPASSE EM DEMARCAÇÃO INDÍGENA NO PICO DO JARAGUÁ (SP) SERÁ JULGADO APÓS O RECESSO 

A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu liminar em mandado de segurança 

impetrado pela Defensoria Pública da União contra a Portaria 683, de 15/8/2017, do Ministério da Justiça. O 

dispositivo revogou a Portaria 581, de 29/5/2015, e, assim, teria acabado por restringir “os indígenas sobreviventes 

da etnia Guarani, do Pico do Jaraguá, em São Paulo, num total de cerca de 700 indivíduos, em míseros três hectares 

de chão”, segundo as alegações da Defensoria Pública. 

A defesa afirma ainda que a nova portaria “erra feio” ao querer aplicar a Lei 9.784, de 1999, retroativamente, 

considerando o início da contagem do prazo decadencial para a revisão da remarcação da Terra Indígena Jaraguá 

“após cinco anos do ato jurídico inicial”, ou seja, após meia década da publicação do Decreto 94.221, de 14/4/1987. 

“Se a esse tempo inexistia no mundo jurídico a Lei 9.784, de 1999, o marco inicial da contagem do prazo decadencial 

de cinco anos para a administração anular seus atos, quando praticados anteriormente à edição da referida lei, 

conta-se a partir de sua publicação em 1º/2/1999, verificando-se em 1º/2/2004”, argumenta a Defensoria. 

Em sua decisão, a presidente do STJ destacou que a liminar postulada se confunde com o mérito do mandado de 

segurança, caracterizando o caráter satisfativo do pedido, o que inviabiliza a concessão da medida. 

Além disso, ela ressaltou que o ato impugnado foi publicado em 21/8/2017, ou seja, há quatro meses, e somente 

agora a Defensoria se insurgiu contra ele. Assim, ela determinou a notificação do Ministério da Justiça para que 

preste informações e a ciência da Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no processo. 

O mérito do mandado de segurança será julgado pela Primeira Seção, sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 

MS 23980 


