
1 

 

 

 

NOTÍCIAS STJ 
08 de Janeiro a 15 de janeiro 

 
 

 
ACUSADO DE DESVIAR VERBAS DO FUNDEF TEM PRISÃO MANTIDA 
A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), manteve a prisão preventiva de um 
denunciado por desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef). A ministra indeferiu liminar em habeas corpus impetrado com o objetivo de 
revogar a prisão do réu. 
No caso, ele foi denunciado, em dezembro de 2017, em razão de seu suposto envolvimento em organização 
criminosa que fraudou processos licitatórios e desviou verbas públicas federais vinculadas ao Fundef, estimadas em 
R$ 2,7 milhões, repassados ao município de Prata do Piauí (PI). O acusado foi preso temporariamente em 26 de 
outubro do ano passado. A prisão foi convertida em preventiva poucos dias depois, em 4 de novembro. 
A defesa alegou falta de fundamentação do decreto da prisão preventiva, bem como da decisão do Tribunal de 
Justiça do Piauí (TJPI) que indeferiu o pedido de medida liminar em outro habeas corpus. A ministra Laurita Vaz não 
observou vício de fundamentação e manteve a prisão do acusado para a conveniência da instrução criminal 
considerando a motivação exposta no decreto prisional, que adotou a manifestação do Ministério Público ao 
considerar que “não foram completamente identificadas todas as fraudes perpetradas pelos investigados e a 
destinação dada aos recursos públicos federais”. 
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma do STJ, sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
HC 431365 
 
VEREADOR ACUSADO DE HOMICÍDIO EM MINAS GERAIS CONTINUARÁ PRESO 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou pedido de liberdade provisória feito 
em favor do presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas (MG), Cícero Xavier de Vasconcelos Netho, 
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio. 
O vereador confessou o fato, mas alegou ter agido em legítima defesa. Além de afirmar que o decreto prisional não 
trouxe argumentos suficientes para a manutenção da custódia preventiva, a defesa destacou que o político apresenta 
um quadro severo de diabetes, que exige controle rígido da glicemia, o que não seria possível no presídio. 
SÚMULA 691 
Como o pedido de liminar já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a presidente do STJ não 
verificou nenhuma flagrante ilegalidade na decisão, foi aplicada ao caso a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, 
que não admite a impetração de habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida na instância de origem. 
A ministra Laurita Vaz destacou que a ordem de prisão foi fundamentada na gravidade concreta do delito, mas, em 
segunda instância, ao indeferir o pedido de liminar, a corte de origem assinalou que a tese relativa à legítima defesa 
dependeria de apreciação de provas, o que não é possível em exame de habeas corpus. 
“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", concluiu Laurita Vaz. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 



2 

 

HC 431621 
 
COMPROVAÇÃO DE IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO EM CARGO PÚBLICO É TEMA DA PESQUISA 
PRONTA 
A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou nesta segunda-feira (8) quatro 
novos temas na Pesquisa Pronta, ferramenta que permite ao usuário consultar de forma rápida o entendimento da 
corte sobre questões relevantes. 
DIREITO ADMINISTRATIVO       
De acordo com a jurisprudência do tribunal, a idade máxima para ingresso em cargo público deve ser comprovada no 
momento da inscrição no certame. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
No entendimento do tribunal, em casos de execução provisória não se considera cabível o arbitramento de 
honorários advocatícios em benefício do exequente. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
O STJ entende que é possível computar, para fins previdenciários, o tempo trabalhado como aluno-aprendiz de 
escola pública profissional para complementação do tempo de serviço. Para tal fim, no entanto, é necessário 
preencher os requisitos de comprovação do vínculo empregatício e de remuneração à conta do orçamento da União. 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Acerca do impedimento ou não da persecução penal diante da assinatura de termos de ajustamento de conduta, o 
tribunal entende que a assinatura de termo na esfera administrativa não impede a persecução criminal, visto que as 
instâncias administrativa e penal são independentes. Quando muito, deve repercutir apenas o cálculo de eventual 
pena cominada ao autor do ilícito. 
 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO É ÚNICO MEIO CAPAZ DE COMPROVAR IDADE DE ADOLESCENTE 
CORROMPIDO 
“O documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros 
documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.” 
O entendimento foi aplicado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso 
especial no qual um homem, condenado pelo crime de tráfico de drogas, alegava ausência de fundamentação para a 
aplicação da majorante da prática do crime com o envolvimento de adolescente, prevista no artigo 40, inciso VI, da 
Lei 11.343/2006. 
Para ele, como não foi apresentado documento válido para comprovar a menoridade do envolvido no delito, deveria 
ser excluída a aplicação do dispositivo, uma vez que a comprovação não poderia prescindir da certidão de 
nascimento do adolescente. 
JURISPRUDÊNCIA APLICADA 
O tribunal de origem entendeu que, apesar de não constar nos autos a certidão de nascimento do adolescente, a 
comprovação da menoridade pôde ser feita por outros meios, como a inquirição no inquérito policial, a apresentação 
do menor infrator e o fato de que sua oitiva, durante da audiência de instrução e julgamento, foi feita na presença de 
sua mãe, tendo ele se declarado menor. 
No STJ, o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu acertada a decisão. Segundo ele, outros 
documentos dotados de fé pública são igualmente hábeis para a comprovação da idade, não apenas o registro civil. 
“A idade do partícipe foi comprovada por meio do inquérito policial, do boletim de ocorrência, da apresentação do 
menor infrator e, ainda, na sua oitiva, quando da audiência de instrução e julgamento, gozando tais documentos de 
presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade 
questionada”, concluiu. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
REsp 1662249 
 
EMPRESÁRIO INVESTIGADO NA OPERAÇÃO CARNE FRACA CONTINUARÁ PRESO 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, manteve a prisão do empresário Idair 
Antonio Piccin, decretada em abril de 2017, em decorrência da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Caberá, 
por determinação da magistrada, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a análise do pedido de 
liberdade que teve como base a alegação de excesso de prazo. 
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Idair Piccin é um dos fundadores do Frigorífico Peccin Agroindustrial Ltda. Segundo as investigações da polícia e os 
depoimentos de auditores do Ministério da Agricultura, o frigorífico pagava propina para fiscais agropecuários e 
comprava notas fiscais falsas de produtos com carimbos do Serviço de Inspeção Federal. 
A defesa sustentou excesso de prazo na prisão preventiva, sob a alegação de que a instrução criminal ainda não se 
encerrou por problemas ligados a outro acusado que está fora do país. “A insustentável situação em análise é tão 
desproporcional e absurda, que o ato coator não destinou uma linha sequer para justificar a impossibilidade de 
aplicação de medidas cautelares menos gravosas ao paciente ou, ao menos, qual o risco que um homem 
sexagenário oferece à sociedade neste caso, em que não há qualquer possibilidade de reiteração criminosa”, 
argumentou. 
Além disso, alegou que os predicados do empresário, a idêntica situação relativamente a corréus beneficiados com 
liberdade provisória e o fato de as condutas não terem sido praticadas com violência e grave ameaça demonstram 
que não estão presentes os requisitos da prisão processual. 
INSTRUÇÃO CORRETA 
Em sua decisão, a ministra destacou que compete à defesa instruir correta e completamente o habeas corpus, bem 
como narrar adequadamente a situação fática. No caso, a defesa do empresário não trouxe aos autos o decreto que 
inicialmente determinou a prisão preventiva de Idair Piccin. “Dessa forma, não há como reconhecer a ilegalidade 
ventilada, no ponto”, disse a presidente do STJ. 
Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a ministra Laurita Vaz constatou a configuração 
de constrangimento ilegal. Segundo ela, apesar de o relator do caso no TRF4 ter consignado que a defesa alegou no 
pedido “haver excesso de prazo da prisão preventiva”, a motivação para o prazo ter sido excedido não foi 
apresentada. 
“Dessa feita, constatada negativa de prestação jurisdicional, deve ser determinada a análise da alegação omitida, por 
ser vedado incorrer em supressão de instância”, determinou a ministra. 
OPERAÇÃO CARNE FRACA 
A operação da Polícia Federal investiga uma organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e 
empresários do agronegócio. De acordo com a PF, os fiscais – que contavam com a ajuda de servidores do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Paraná, em Goiás e em Minas Gerais – se utilizavam dos 
cargos para, mediante propinas, facilitar a liberação de alimentos adulterados por meio de emissão de certificados 
sanitários sem a verificação da qualidade do produto. 
A investigação envolveu grandes empresas, como a BRF Brasil, que controla marcas como Sadia e Perdigão; e 
também a JBS, dona da Seara, Big Frango e da Friboi, mas também de outras empresas e de frigoríficos menores, 
como Peccin e Mastercarnes, do Paraná. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
HC 431586 
 
STJ MANTÉM MEDIDAS CAUTELARES PARA SERVIDORAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA 
Duas servidoras da Assembleia Legislativa de Roraima denunciadas por fraude em licitação devem continuar a 
cumprir medidas cautelares diversas da prisão. A decisão foi da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Laurita Vaz, que indeferiu o pedido de tutela provisória feito pela defesa. 
As duas mulheres foram presas preventivamente após investigações da Operação Cartas Marcadas, que 
desarticulou um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Legislativo local. Em fevereiro de 
2017, o juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por oito medidas cautelares, entre elas a de recolhimento 
domiciliar durante a semana e em dias de folga. 
De acordo com a defesa, elas foram proibidas de exercer cargo ou função pública e de adentrarem no órgão em que 
trabalhavam. Devido a essas restrições, os advogados pediram a suspensão dos efeitos da medida cautelar de 
recolhimento durante os dias da semana após as 20h e integral nos fins de semana e feriados, conforme decisão nos 
autos da ação penal. 
INTERESSE PÚBLICO 
Segundo Laurita Vaz, a concessão da tutela de emergência “exige a demonstração concomitante, e em grau 
bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora”, o que não ficou demonstrado no 
caso. 
Para a ministra, não foi desarrazoado o fundamento utilizado pelo tribunal de origem no sentido de que “a medida 
cautelar de recolhimento domiciliar, ao contrário do que alega o impetrante, não se apresenta desproporcional ou 
inadequada aos fatos teoricamente cometidos (organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), 
nem à situação pessoal das pacientes (que seriam as maiores beneficiárias dos desvios financeiros, cujos valores, 
frise-se, ainda não foram recuperados), pois visa à proteção do interesse público”. 
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
TP 1237 
 
NÃO CONHECIDO PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA PARA 
MODULAR EFEITOS DE SUSPENSÃO DE TUTELA 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, não conheceu do pedido de modulação dos 
efeitos de uma decisão de julho de 2016 que suspendeu os efeitos de tutela antecipada contra ato da União que 
havia alterado a fórmula de aplicação do fator de medição da produção de energia alcançada pelas concessionárias 
geradoras de energia elétrica. 
A alteração do fator, segundo a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel), causaria um prejuízo 
milionário para as concessionárias. Neste novo pedido ao STJ, a Abragel buscou modular os efeitos da decisão para 
reduzir o impacto financeiro. 
Em 2016, a ministra Laurita Vaz considerou que a tutela antecipada concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) feria a ordem e a economia pública, já que alterava as regras do setor elétrico definidas pela União 
por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para a ministra, tais razões justificavam a suspensão da 
liminar. 
A decisão do STJ foi afastada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, na época o ministro Ricardo 
Lewandowski, ao analisar reclamação interposta pela Abragel. Posteriormente, em dezembro de 2017, o vice-
presidente do STF, ministro Dias Toffoli, revogou a liminar concedida na reclamação e justificou que a competência 
para decidir acerca da contracautela, no caso, é do STJ. 
TUTELA ANTECIPADA 
Com base nessa decisão, a Abragel solicitou ao STJ a modulação dos efeitos da decisão de julho de 2016, que 
suspendeu a tutela antecipada concedida às concessionárias de energia elétrica. 
Segundo a Abragel, a suspensão da tutela antecipada deveria produzir efeitos apenas após a decisão do vice-
presidente do STF em dezembro de 2017, já que neste ínterim havia uma liminar do ministro Lewandowski 
garantindo o direito dos concessionários de energia, nos termos da decisão do TRF1. 
Para a ministra Laurita Vaz, a Abragel deveria ter ciência de que a decisão liminar do ministro Lewandowski era 
provisória, podendo ser revertida a qualquer momento, como ocorreu. Além disso, segundo a ministra, não houve 
trânsito em julgado da matéria no STF, e não há pronunciamento da suprema corte a respeito da modulação dos 
efeitos. 
“No entanto, os reflexos dessa decisão liminar – posteriormente reformada – devem ser estabelecidos nos autos da 
citada reclamação, pois o Superior Tribunal de Justiça não tem hierarquia jurisdicional sobre o Supremo Tribunal 
Federal. Outrossim, a decisão do ministro vice-presidente do STF, de 15/12/2017, não transitou em julgado”, explicou 
a ministra. 
DEMAIS PEDIDOS 
Sobre o pedido de reconsideração da decisão de julho de 2016, Laurita Vaz afirmou que tal procedimento também 
não é possível, já que a decisão foi agravada e será julgada pela Corte Especial do STJ. 
Outro pedido indeferido foi a desconsideração da desistência da União na causa, já que tal pleito não foi homologado 
pela Justiça, ou seja, não produziu efeitos jurídicos, de acordo com as regras do artigo 200 do Código de Processo 
Civil de 2015. 
 
EM CASOS ESPECÍFICOS, CIÊNCIA INEQUÍVOCA DISPENSA INTIMAÇÃO FORMAL SOBRE PENHORA 
Nas hipóteses em que for comprovada a ciência inequívoca do ato judicial de penhora – a exemplo da apresentação 
de agravo de instrumento com objetivo de desconstituir o próprio bloqueio –, é possível a dispensa da intimação 
formal do devedor sobre a constrição, inclusive para efeito de contagem do prazo para oferecimento de embargos à 
execução. 
O entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que uma empresa de armazéns 
realize o levantamento de mais de R$ 2 milhões penhorados em ação contra a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). A companhia havia apresentado embargos à execução contra a medida de bloqueio, mas o 
colegiado, de forma unânime, concluiu que a peça processual foi intempestiva. 
Com o julgamento, a turma reformou acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que concluiu, com base em 
precedentes do STJ, que o comparecimento espontâneo do devedor aos autos da ação de execução não torna 
dispensável a sua intimação formal. 
CIÊNCIA 
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Inicialmente, o relator do recurso especial da empresa de armazéns, ministro Moura Ribeiro, destacou que, de acordo 
com os autos, a Conab tomou ciência inequívoca da penhora sobre os valores que mantinha em conta bancária no 
momento em que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o bloqueio. 
No próprio agravo de instrumento, explicou o relator, a companhia atacou a penhora, buscando a declaração de 
nulidade do ato judicial. 
“Ora, se um dos objetivos do agravo de instrumento por ela interposto era desconstituir a penhora que recaia sobre 
dinheiro que mantinha em sua conta bancária, certo é que daquele ato judicial tinha total conhecimento”, apontou o 
relator. 
EFEITO SUSPENSIVO 
No caso analisado, o ministro Moura Ribeiro apontou que, em tese, o cálculo do prazo para interposição dos 
embargos à execução deveria ser contado a partir da data em que a Conab tomou ciência da penhora com a 
interposição do agravo. Contudo, na hipótese trazida nos autos, o ministro entendeu que deveria ser considerado 
como termo inicial o dia seguinte ao trânsito em julgado do acórdão que não conheceu de recurso anterior da 
companhia, em virtude da concessão de efeito suspensivo. 
“Assim, independente da data que for considerada como termo inicial (se a da ciência inequívoca ou a do trânsito em 
julgado do acórdão), percebe-se que os embargos à execução da Conab foram intempestivos”, concluiu o relator ao 
permitir que a empresa levante o valor penhorado. 
 
NEGADA SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE CASSOU MANDATO DE DEPUTADA ESTADUAL DO AMAPÁ 
A deputada estadual Mira Rocha, do Amapá, não conseguiu suspender os efeitos de uma decisão de segundo grau 
que lhe impôs a perda do mandato atual e dos direitos políticos por oito anos. A presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido liminar em tutela provisória porque verificou que contra a 
medida ainda é cabível recurso ao próprio Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). 
A deputada foi condenada em ação de improbidade, posteriormente confirmada pelo TJAP, por ter “auferido 
vantagem indevida no exercício do mandato, consubstanciada no recebimento de diária fixada em valor desmedido”. 
Para o tribunal estadual, a conduta configurou enriquecimento ilícito, ocasionou lesão ao erário e afrontou os 
princípios da administração pública. 
A defesa da parlamentar interpôs recurso especial, que não foi admitido pela vice-presidência do TJAP. Foi 
interposto, então, agravo. 
Atendendo a pedido do diretório municipal do Partido da Pátria Livre (PPL), o desembargador vice-presidente 
determinou o cumprimento da decisão condenatória – perda do mandato e suspensão dos direitos políticos, em 48 
horas. A decisão foi cumprida pelo presidente da Assembleia Legislativa. Daí o pedido da defesa ao STJ, para que 
seja conferido efeito suspensivo ao recurso especial, determinando-se o retorno da deputada ao exercício do 
mandato. 
MEIO PRÓPRIO 
Ao decidir, a ministra Laurita Vaz recordou que, de acordo com o artigo 300 do novo Código de Processo Civil (CPC), 
é possível conceder tutela de urgência para dar efeito suspensivo ao recurso desde que evidenciado o risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de sucesso do recurso. 
No caso analisado, a ministra constatou que o efeito suspensivo ao recurso especial, na verdade, visa a obstar o 
provimento judicial da decisão que determinou que a deputada perca o mandato eletivo atual e tenha os direitos 
políticos suspensos. 
“Ocorre que o meio processual próprio para impugnar a citada decisão não é o pedido de tutela provisória dirigido ao 
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de recurso cabível contra o citado decisum monocrático, na 
instância ordinária, cuja competência para processá-lo e julgá-lo é do Tribunal de Justiça do Amapá, inclusive no que 
diz respeito a eventual pleito de concessão de efeito suspensivo”, asseverou Laurita Vaz ao negar a liminar. 
O mérito do processo será analisado pela Primeira Turma, sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
TP 1232 
 
LIMINAR SUSPENDE EXECUÇÃO TRABALHISTA DE GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, determinou a suspensão da execução em 
reclamação trabalhista contra um grupo de empresas de Goiás em recuperação judicial. Entre as empresas do grupo 
estão a Viação Goiânia e a Rápido Araguaia. 
Ao deferir a liminar, a ministra suspendeu a execução que tramitava na 18ª Vara do Trabalho de Goiânia, designando 
a demanda ao juízo da 4ª Vara Cível de Goiânia. A jurisdição deverá decidir, provisoriamente, sobre as medidas 
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urgentes solicitadas pelo grupo, como a de tornar sem efeito os atos de bloqueio de montantes e bens realizados 
pelo juízo trabalhista. 
Na decisão, a ministra ressaltou que deve ser observado o disposto nos artigos 6º, parágrafo 2º, e 47 da Lei 
11.101/05, que estabelecem “normas voltadas a possibilitar a recuperação da pessoa jurídica que se encontra em 
desequilíbrio financeiro, favorecendo, dentro do possível, a sua preservação”. 
A decisão é parte de um conflito de competência, com pedido de liminar, requerida pelas empresas para que seja 
reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar a constrição de seus bens com o fim de 
executar créditos trabalhistas anteriores à recuperação judicial. 
O grupo sustentou que, em casos semelhantes, o STJ decidiu que é do juízo cível a competência para decidir sobre 
os atos executivos ou constritivos dos bens das sociedades em recuperação, ainda que o crédito seja anterior a seu 
deferimento. 
O mérito será julgado pela Segunda Seção, sob a relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
 
EMPRESAS NÃO CONSEGUEM SUSPENDER DECISÃO QUE REDUZIU TARIFA DE ÔNIBUS NO RIO 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, não conheceu do pedido das empresas de 
ônibus da cidade do Rio de Janeiro para suspender os efeitos de decisão judicial que reduziu o valor das tarifas. 
O pedido de suspensão de liminar foi apresentado pelos consórcios Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz de 
Transportes contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, o qual, 
nos autos de uma ação civil pública, deferiu tutela de urgência para excluir o valor de R$ 0,20 do reajuste contratual 
autorizado a partir de 1º de janeiro de 2016. A decisão acarretou a redução da tarifa para R$ 3,40, conforme decreto 
do poder concedente publicado em novembro do ano passado. 
Segundo a ministra Laurita Vaz, as empresas concessionárias, sendo particulares, só poderiam se valer do pedido de 
suspensão de liminar previsto na Lei 8.437/1992 se houvesse interesse público em sua pretensão. “Ocorre que, na 
leitura da inicial, fica evidente que a pretensão deduzida de, na prática, aumentar o valor das tarifas de ônibus na 
citada municipalidade, em dissonância com determinações da própria Prefeitura, se situa na órbita do interesse 
privado das empresas”, afirmou a ministra. 
Com o mesmo fundamento, a presidente do STJ não conheceu de outro pedido dos mesmos requerentes para 
suspender uma decisão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a qual havia 
reformado sentença de improcedência em ação civil pública movida contra revisão tarifária autorizada pelo município 
em 2014. 
O QUE DIZEM AS EMPRESAS 
O pedido de suspensão da decisão da 13ª Vara da Fazenda Pública, até o trânsito em julgado da decisão de mérito 
na ação principal, foi inicialmente negado pelo presidente do TJRJ, o que levou as empresas a renovarem a 
solicitação perante o STJ 
Elas sustentam que “houve nítida interferência do Judiciário na execução da política tarifária” e que, “mais uma vez, 
será violado o contrato de concessão, deixando-se de observar a cláusula que impõe o reajuste tarifário anual”. O 
pedido de suspensão apontou ainda que o valor de R$ 3,40 atualmente praticado, “em decorrência das reduções 
determinadas pelo TJRJ, é inferior ao determinado no contrato de concessão”, caso se considere a simples aplicação 
do INPC sobre o valor originalmente previsto para a tarifa. 
No pedido de suspensão, as concessionárias reclamam que a administração municipal do Rio não tomou as 
providências para reajustar adequadamente o valor da tarifa. 
A defesa das empresas afirmou que haveria iminente lesão à ordem pública, pois a decisão acarretaria “risco efetivo 
de paralisar o sistema de transportes por ônibus no Rio de Janeiro ou, quando menos, colocá-lo em níveis 
alarmantes de precariedade, gerando insegurança para os usuários”. 
Apontou também que a redução da tarifa significaria lesão à economia pública, diante da “grave crise financeira” pela 
qual passam as empresas, impedindo-as de efetuar o pagamento dos salários dos funcionários e do combustível dos 
veículos. 
FALTA DE INTERESSE PÚBLICO 
De acordo com a ministra Laurita Vaz, a lei que disciplina o pedido de suspensão de liminar ou de sentença 
proferidas em ações contra o poder público só confere legitimidade ativa ao Ministério Público e às pessoas jurídicas 
de direito público interessadas, que podem mover a ação em caso de risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e 
à economia públicas. 
Excepcionalmente, a jurisprudência admite que o pedido seja formulado por pessoas jurídicas de direito privado no 
exercício de função delegada pelo poder público, desde que “evidente o interesse público envolvido decorrente da 
prestação do serviço delegado”. 
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Embora as empresas de ônibus do Rio de Janeiro sejam titulares de concessões de serviços públicos, vencedoras de 
licitações, a ministra observou que a pretensão buscada em seu pedido é de interesse meramente privado. “Dessa 
forma, não cabe, in casu, excepcionalizar-se a questão referente à legitimidade para o presente requerimento de 
suspensão”, disse ela. 
“Ademais”, acrescentou Laurita Vaz, “eventual interesse público envolvido na questão, necessariamente teria que 
estar alinhado com as determinações do Município do Rio de Janeiro, mas citações da própria inicial dão conta de 
que tal alinhamento não se verifica.” 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
SLS 2331 
SLS 2332 
 
DETERMINADO LIMITE PARA ATUAÇÃO DE ADMINISTRADOR TEMPORÁRIO DO SESC E SENAC NO RJ 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, determinou o afastamento imediato da 
intervenção realizada no Sesc/RJ e no Senac/RJ, para que o administrador temporário designado pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Luiz Gastão Bittencourt, desenvolva suas funções nos limites estabelecidos em lei para 
o Sistema S (Decretos 61.836/67 e 61.843/67), ou seja, sem o uso de poderes conferidos a interventor judicial. 
Dessa forma, segundo a ministra, a atuação do administrador temporário será restrita às determinações do ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, relator de agravos em recurso especial que questionam o processo de intervenção 
nacional nas administrações regionais do Sesc e do Senac no Rio de Janeiro. 
O relator determinou em dezembro, em caráter excepcional, o afastamento de Orlando Diniz, gestor das 
administrações regionais, até que a Primeira Turma do STJ julgue o mérito dos recursos, no próximo dia 6 de 
fevereiro. 
DUPLO CUMPRIMENTO 
Em 29 de dezembro, já durante o recesso forense, a ministra Laurita Vaz acolheu uma reclamação ajuizada pela 
CNC para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) do dia 25 de dezembro, que 
determinou o cumprimento da decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho por uma segunda vez, agora 
nomeando como administrador temporário um dos vice-presidentes da Fecomércio/RJ. 
Na ocasião, Laurita Vaz destacou que compete ao STJ “dirimir eventual dúvida acerca do cumprimento de decisões 
por ele emanadas” e, portanto, a questão atinente ao regramento aplicável à escolha do administrador provisório 
deve ser examinada e decidida pelo STJ, sob pena de usurpação de sua competência. 
No pedido de reconsideração, a Fecomércio/RJ argumentou que a decisão do relator somente foi cumprida em 26 de 
dezembro, e, dessa forma, a decisão do desembargador do TJRJ em 25 de dezembro foi necessária. 
A ministra Laurita Vaz indeferiu o pedido de reconsideração e afirmou que, caso as decisões do ministro Napoleão 
não tivessem efetivamente sido cumpridas em 20 de dezembro (data em que Orlando Diniz foi intimado para se 
afastar do cargo), tal controvérsia teria que ser dirimida pelo próprio STJ, e não por nova decisão do TJRJ no dia 25 
de dezembro. 
A presidente do STJ destacou que a medida de intervenção já foi considerada, em princípio, “injurídica” pelo relator e 
que a atuação do administrador temporário não pode ter os poderes inerentes ao interventor, conforme determinação 
do ministro Napoleão. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
Rcl 35341 
 
STJ DETERMINA QUE TJPI APRECIE HABEAS CORPUS DE ENVOLVIDO EM PIRÂMIDE FINANCEIRA 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, determinou que o Tribunal de Justiça do 
Piauí (TJPI) aprecie habeas corpus em favor de Carlos Alberto Lilienthal Rotermund, responsável pelo Fundo 
Rotativo Solidário de Habitação (FRSH). De acordo com as investigações, o FRSH praticava esquema de pirâmide 
financeira sob a fachada de concessão de financiamento habitacional. 
O empresário foi preso em 13 de dezembro de 2017, depois de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal 
(MPF), pela suposta prática do esquema ilegal, considerado crime contra a economia popular, além de delito nas 
relações de consumo. 
O FRSH oferecia financiamento de casa própria sem juros e sem fiador, comprometendo-se a entregar a seus filiados 
uma carta de crédito no prazo máximo de até 30 meses. Caso o integrante trouxesse um novo associado, a entidade 
prometia um aumento nas chances de ser contemplado.  
A defesa do empresário impetrou habeas corpus no TJPI com a alegação de que a prisão não tinha fundamentação. 
O pedido, no entanto, não foi apreciado pelo desembargador plantonista, sob a alegação de que a controvérsia 
apresentada não se enquadra nas situações de urgência que justificam a atuação do plantão judiciário. 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
Com a negativa do TJPI, a defesa recorreu ao STJ requerendo, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, 
prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas e, no mérito, o acolhimento do habeas corpus. 
A ministra Laurita Vaz indeferiu a liminar, por entender que as matérias alegadas pela defesa não foram apreciadas 
pelo juízo de origem, o que impede o STJ de fazê-lo, pois isso configuraria indevida supressão de instância. A 
ministra, entretanto, concedeu o habeas corpus de ofício para,cassando a decisão do segundo grau, determinar que 
o TJPI examine o pedido liminar. 
“O não conhecimento da impetração originária reflete uma situação de constrangimento ilegal imposta ao paciente”, 
afirmou a presidente. 
O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma sob a relatoria do ministro Jorge Mussi. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
HC 431805 
 
EMPRESÁRIO QUE TEVE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA OBTÉM LIBERDADE 
PROVISÓRIA 
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, acolheu pedido de liminar em habeas corpus 
e concedeu liberdade provisória a um empresário que teve a prisão preventiva decretada na sentença de primeiro 
grau que o condenou a 24 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver de um 
empregado. 
A ministra ressaltou que durante a instrução processual, o réu permaneceu em liberdade por quase seis anos. Laurita 
Vaz explicou que a decretação da prisão na sentença condenatória ofendeu o princípio da contemporaneidade da 
medida constritiva, pois, conforme a jurisprudência do STJ, a custódia cautelar na sentença pressupõe a existência 
de fatos novos que comprovem a necessidade do recolhimento ao cárcere. 
Para a ministra, “não foi exarada motivação idônea que ampare a segregação do paciente. O magistrado 
sentenciante apontou fundamentos genéricos (‘resguardo da ordem pública da ação destes e para garantia da 
aplicação da lei penal’), sem indicar elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar”. 
O empresário, que é sócio de um estaleiro em Niterói (RJ), foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, 
em novembro de 2011, por ter participado, com outros réus, do assassinato de um marinheiro do estaleiro que 
supostamente estaria subtraindo peças de embarcações. 
A defesa alegou que não houve justo motivo para a prisão preventiva, decretada em dezembro de 2017, mas o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ao analisar o habeas corpus, indeferiu o pedido de liminar. Segundo a 
defesa, o empresário respondeu em liberdade a grande parte do processo, obedeceu às medidas restritivas e 
compareceu a todos os atos processuais. 
MEDIDA CAUTELARES 
Ao deferir o pedido de revogação de prisão, a ministra aplicou medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e 
IV, do Código de Processo Penal, que consistem no comparecimento periódico em juízo e aos atos processuais, 
além da proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo. 
A presidente ressalvou que outras medidas podem ser impostas pelo juízo processante, como a decretação de nova 
prisão preventiva caso haja novos fatos que a justifiquem. 
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma do STJ, sob a relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz. 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
HC 431817 
 
 
 
 


