NOTÍCIAS STJ
17 a 23 de fevereiro
ACRE E MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DEVEM PAGAR INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS
INVADIDAS NA CAPITAL
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do estado do Acre e do município
de Rio Branco a indenizar o espólio de uma particular pela desapropriação judicial de duas áreas invadidas em 1990,
atualmente correspondentes a quatro bairros na capital acreana. A indenização foi determinada judicialmente em
virtude da impossibilidade de reintegração do imóvel ao patrimônio da autora da ação.
Por unanimidade, o colegiado afastou a alegação de ilegitimidade dos entes públicos para figurarem no polo passivo
do processo e concluiu, em consonância com o julgamento do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que o estado e o
município contribuíram para o desenvolvimento e a consolidação das invasões no local, onde hoje moram milhares
de famílias.
“Não há como negar, diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, que os danos causados à proprietária do
imóvel decorreram de atos omissivos e comissivos da administração pública, tanto na esfera estadual quanto na
municipal, respeitadas as atribuições específicas de cada ente da federação, tendo em conta que deixou de fornecer
a força policial necessária para o cumprimento do mandado reintegratório, permanecendo omissa quanto ao
surgimento de novas habitações irregulares”, afirmou no julgamento o relator dos recursos especiais, ministro Gurgel
de Faria.
A ação de reintegração de posse foi proposta em 1991. A autora, já falecida, alegou que várias pessoas invadiram
uma fazenda e um seringal de sua propriedade, localizados em Rio Branco. Em 1993, o estado do Acre desapropriou
parte da fazenda para abrigar os invasores em cerca de 800 lotes.
Em 1997, em virtude da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de reintegração – primeiro pela ausência
de força policial e, depois, porque a proprietária já não detinha a posse do imóvel –, a ação foi convertida em
processo de indenização (desapropriação indireta). No mesmo ano, o município de Rio Branco ajuizou ação de
desapropriação de outra parte da área em litígio.
LONGA TRAMITAÇÃO
Em primeira instância, o magistrado condenou o município de Rio Branco a indenizar a proprietária em virtude das
desapropriações e julgou o processo extinto em relação ao estado do Acre por ilegitimidade passiva. Posteriormente,
o estado foi incluído no polo passivo da condenação pelo TJAC.
Por meio de recurso especial, o estado e o município discutiam pontos como a impossibilidade de conversão da ação
possessória e a ilegitimidade da inclusão dos entes públicos na ação, que inicialmente havia sido proposta contra
particulares.
Já o espólio discutia os critérios de avaliação do imóvel e pleiteava que a indenização fosse calculada sobre o valor
atual de mercado do bem desapropriado.
O ministro Gurgel de Faria destacou inicialmente a particularidade do caso analisado, que sofreu diversas
interrupções processuais e declinações judiciais de competência, em quadro apto a justificar a decisão de conversão
da ação de reintegração de posse em indenização.
“Não se pode penalizar a parte autora, que, a despeito de ter conseguido a ordem judicial de reintegração desde
1991, encontra-se privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de duas décadas, aguardando todo o andamento
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do processo sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar a constante invasão do seu imóvel,
seja por falta de força policial, seja pelos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos e em decorrência da
ocupação coletiva consolidada na área”, apontou o relator.
O ministro também lembrou que, nas oportunidades em que analisou o tema, o STJ já se manifestou no sentido da
possibilidade da conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e
economia processuais, a fim de assegurar ao particular tutela alternativa àquela pleiteada inicialmente – a restituição
do bem.
FUNÇÃO SOCIAL
Em relação ao pedido de adequação do valor de indenização, o relator destacou que a Constituição Federal, ao
mesmo tempo em que assegura o direito de propriedade (artigo 5º, inciso XXII), também determina que o bem
deverá atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII).
“Sob esses prismas, as instâncias ordinárias excluíram do cálculo da indenização as benfeitorias realizadas pelos
posseiros no imóvel, bem como as melhorias urbanas efetivadas pelo poder público, a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do proprietário, que não cumpriu com a função social da propriedade”, concluiu o ministro ao manter o acórdão
do TJAC.
MUNICÍPIO DE BETIM (MG) PODERÁ PEDIR REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FEITA AO ESTADO
Por unanimidade de votos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou prescrição declarada em
ação na qual o município de Betim (MG) busca reverter doação de imóvel feita em favor do estado de Minas Gerais.
O caso envolveu um acordo firmado entre o município e o estado em 18 de abril de 2000. A eficácia da doação do
imóvel foi condicionada à construção pelo estado de uma unidade do corpo de bombeiros em Betim, no prazo de 24
meses.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ao fixar o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do
Código Civil e considerar como termo inicial a data da celebração da doação, declarou a ação prescrita em razão de
seu ajuizamento ter-se dado em 1º de outubro de 2010.
TERMO INICIAL
No STJ, o município alegou que o termo inicial deveria ser definido a partir do não cumprimento do encargo por parte
do estado, uma vez que a eficácia da doação estava subordinada à condição de seu cumprimento no prazo de 24
meses.
O relator, ministro Herman Benjamin, acolheu a argumentação. Segundo ele, “o direito de ação que visa à reversão
da doação modal pode ser exercido, à luz do princípio da actio nata, somente quando o devedor resiste ao
cumprimento do encargo, materializando, assim, a mora”.
Foi considerado, então, o término do prazo dado ao estado para a construção da sede dos bombeiros como início do
prazo prescricional.
“A mora no cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses, a contar da doação
(18/4/2002), momento que deve ser considerado como o termo inicial da prescrição da ação que busca reverter a
doação”, disse o ministro.
Como a ação foi ajuizada em 2010, foi afastada a prescrição decenal e determinado o retorno do processo à primeira
instância para o prosseguimento da ação.
INDICAÇÃO DE URL PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET DEVE SER RESTRITA A CONTEÚDO
JULGADO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) que havia mandado o Google excluir vídeos do YouTube considerados ofensivos, na medida em que a
pessoa ofendida informasse ao provedor o endereço eletrônico (URL) das páginas.
Acompanhando o voto da relatora do recurso do Google, ministra Nancy Andrighi, a turma reafirmou que a indicação
precisa da URL é uma condição para o cumprimento de ordem judicial de retirada de página ofensiva na internet,
mas concluiu que essa indicação deve estar restrita ao que foi julgado na ação que pleiteou a remoção do conteúdo.
No caso analisado, o TJSP entendeu que não bastaria mandar retirar o conteúdo já publicado no YouTube, pois logo
em seguida outros vídeos idênticos poderiam surgir no site. Assim, delegou ao autor da ação a tarefa de identificar e
fornecer futuramente ao Google – mediante notificação judicial ou extrajudicial – a URL dos vídeos que considerasse
ofensivos, os quais deveriam ser removidos pelo provedor.
SEM PREVISÃO
Ao dar provimento ao recurso e afastar a obrigação do Google de suprimir o conteúdo futuro, a ministra Nancy
Andrighi afirmou que não há previsão legal para que a parte vencedora em uma ação dessa natureza possa informar
livremente os endereços das páginas a serem retiradas do ar.
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“Apesar da engenhosidade da solução encontrada, não há respaldo na legislação ou na jurisprudência que permitam
atribuir a um particular a prerrogativa de determinar a exclusão de conteúdo”, disse a relatora.
Segundo a ministra, a ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve partir do Poder Judiciário, ao
qual compete analisar se determinado conteúdo é ou não ofensivo. A indicação precisa da URL, de acordo com ela, é
um dos requisitos para a retirada do conteúdo ofensivo, conforme prevê o Marco Civil da Internet.
“Dessa forma, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por
localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de
informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes”, resumiu a ministra.
RECONHECIDA ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO DO WHATSAPP SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ilegalidade de provas obtidas pela polícia sem
autorização judicial a partir de mensagens arquivadas no aplicativo WhatsApp e, por unanimidade, determinou a
retirada do material de processo penal que apura suposta prática de tentativa de furto em Oliveira (MG).
“No caso, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo
dos dados armazenados, haja vista a garantia à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no artigo 5º,
inciso X, da Constituição”, afirmou o relator do recurso em habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, a polícia foi acionada por uma moradora que viu um homem na porta
da sua residência em atitude suspeita e, em seguida, anotou a placa do automóvel que ele utilizou para sair do local.
A polícia localizou o veículo em um posto de gasolina e conduziu os ocupantes até a delegacia.
Na delegacia, os policiais tiveram acesso a mensagens no celular do réu que indicavam que os suspeitos
repassavam informações sobre os imóveis que seriam furtados. Segundo a defesa, a devassa nos aparelhos
telefônicos sem autorização judicial gerou a nulidade da prova.
GARANTIA CONSTITUCIONAL
O pedido de habeas corpus foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os desembargadores
consideraram legítimo o acesso a dados telefônicos na sequência de uma prisão em flagrante como forma de
constatar os vestígios do suposto crime em apuração.
Em análise do recurso em habeas corpus, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca apontou que, embora a situação
discutida nos autos não trate da violação da garantia de inviolabilidade das comunicações, prevista no artigo 5º,
inciso XII, da Constituição Federal, houve efetivamente a violação dos dados armazenados no celular de um dos
acusados, o que é vedado por outro inciso do artigo 5º, o inciso X.
“A análise dos dados armazenados nas conversas de WhatsApp revela manifesta violação da garantia constitucional
à intimidade e à vida privada, razão pela qual se revela imprescindível autorização judicial devidamente motivada, o
que nem sequer foi requerido”, concluiu o ministro ao determinar o desentranhamento das provas.
SEGUNDA TURMA REFORMA DECISÃO QUE PERDOOU MULTA EM INFRAÇÃO AMBIENTAL
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, reconheceu como ilegítima a
dispensa pelo Poder Judiciário de multa aplicada em decorrência de infração ambiental. Para o colegiado, um
magistrado não pode, por vontade própria e contrariamente aos preceitos legais, anular a sanção imposta pelo
Ibama.
O caso envolveu ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 9 mil, aplicada em razão da manutenção de
18 pássaros da fauna silvestre em cativeiro, sem registro no órgão competente.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) afastou a multa por entender não estar presente nenhuma
agravante da conduta praticada, como obtenção de vantagem pecuniária ou reincidência.
Segundo o acórdão, “a lei prevê sanções proporcionais à gravidade e às circunstâncias das infrações, não se
podendo falar em discricionariedade da administração no caso. Havendo previsão legal de critérios para a imposição
e gradação da penalidade, deve ser assegurada ao infrator a aplicação de referidos critérios, sob pena de o ato
sancionatório padecer de ilegalidade”.
DESSANCIONAMENTO
No STJ, entretanto, o relator, ministro Herman Benjamin, não acolheu a justificativa. Além de destacar a
insensibilidade da decisão em relação a “elevados valores da sociedade contemporânea”, considerou que o
entendimento aplicado, na prática, constituiu um “dessancionamento judicial de condutas consideradas pelo
legislador infrações administrativas”.
“Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que o tribunal de origem reconheceu a validade da autuação, ‘posto que a
conduta descrita no auto de infração efetivamente se enquadra nos dispositivos legais já citados, e as verificações e
os atos administrativos praticados pelo Ibama gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, até prova em
contrário’”, disse o ministro.
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MÍNIMO LEGAL
Segundo Herman Benjamin, a incidência do benefício do artigo 29, parágrafo 2º, da Lei 9.605/98, além de não
configurar direito absoluto do infrator, depende das circunstâncias do caso, cabendo ao beneficiário provar, como
ônus seu, que a guarda é doméstica e que não se trata de espécie silvestre ameaçada de extinção.
“É vedado ao juiz, por vontade própria e à margem do ordenamento de tutela de bens jurídicos constitucionalizados,
criar modalidade contra legem de perdão judicial”, observou o ministro.
Segundo o relator, “caracterizada a infração administrativa ambiental e inexistentes circunstâncias agravantes ou
outros indicadores de acentuada seriedade da conduta, a multa deve ser aplicada no seu mínimo legal”.
SEXTA TURMA SUBSTITUI PRISÃO PREVENTIVA DOS IRMÃOS BATISTA POR OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por três votos a dois, substituiu a prisão preventiva cumprida
por Wesley e Joesley Batista por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), no
processo relativo a crimes no mercado financeiro.
Os irmãos Batista foram denunciados pelo Ministério Público Federal pelo suposto uso indevido de informação
privilegiada e por manipulação de mercado, condutas conhecidas também como insider trading, previstas nos artigos
27-D e 27-C da Lei 6.385/76.
Segundo o relator dos habeas corpus julgados nesta terça-feira (20), ministro Rogerio Schietti Cruz, a decisão deverá
ter efeitos imediatos apenas em relação a Wesley Batista, pois Joesley está em prisão preventiva também por conta
de outro processo, a cargo do Supremo Tribunal Federal.
No caso analisado pela Sexta Turma, os irmãos teriam tirado proveito do acordo de delação premiada para realizar
vultosas operações no mercado financeiro, com a venda de ações da JBS e compra de dólares, aproveitando-se de
sua particular situação de conhecedores do que iria ocorrer na economia, obtendo assim grandes lucros.
No curso da ação penal, o juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva baseado na necessidade de garantia da
ordem pública e econômica e da aplicação da lei penal (considerando o risco concreto de fuga) e ainda para
preservar a instrução criminal (considerando a influência exercida pelos irmãos na política e economia do país).
RISCO REDUZIDO
A defesa solicitou a soltura dos irmãos ou a aplicação de medidas alternativas à prisão, por considerar o recolhimento
preventivo injusto, desproporcional e extemporâneo.
O ministro Rogerio Schietti considerou acertada a decretação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau,
porém, “passados já quase nove meses da conjecturada prática ilícita e caminhando-se para seis meses do
cumprimento da ordem de prisão, o risco da reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal se
enfraqueceu” a ponto de se justificar a substituição da prisão preventiva por medidas outras que se mostram
“adequadas e suficientes para, com menor carga coativa, proteger o processo e a sociedade de possíveis e futuros
danos”.
Conforme o entendimento do colegiado, os irmãos devem comparecer periodicamente em juízo, devendo manter os
endereços atualizados; estão proibidos de manter contato pessoal, telefônico ou virtual com outros réus, testemunhas
ou pessoas que possam interferir na produção probatória; de participar de operações financeiras no mercado e de
ocupar cargos nas empresas envolvidas no processo. Eles também estão proibidos de se ausentar do país e deverão
usar tornozeleiras eletrônicas.
QUINTA TURMA CONSIDERA LEGAL GRAVAÇÃO EM QUE DEFENSOR PÚBLICO COBROU PARA ATUAR EM
PROCESSO
A gravação ambiental produzida por um dos interlocutores, na condição de vítima de um crime, com o objetivo de
assegurar o seu direito, independe de autorização judicial, sendo ainda irrelevante a propriedade do aparelho
utilizado.
Com base nesse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal a gravação
feita pela vítima de um defensor público condenado por solicitar pagamento de R$ 8 mil a ela e à sua filha para
defender esta última em processo criminal por tráfico de drogas.
A Defensoria Pública foi criada pela Constituição para dar assistência jurídica gratuita aos necessitados.
A quantia combinada deveria ser paga em parcelas de R$ 500. A primeira já havia sido paga, porém, constrangida
com a conduta do defensor, a mãe procurou o Ministério Público de Roraima e o caso foi encaminhado à Polícia Civil.
Ela gravou a conversa telefônica em que acertavam o valor e o dia da entrega. O encontro também foi filmado pela
vítima, quando o acusado recebeu a quantia em dinheiro referente à segunda parcela do acordo.
CORRUPÇÃO PASSIVA
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O defensor foi denunciado pela prática do crime de corrupção passiva e condenado à pena de dois anos de reclusão
e 20 dias-multa, em regime aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A decisão foi mantida
pelo Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR).
Em recurso ao STJ, o defensor público alegou que a prova seria ilegal, pois não houve autorização judicial para “a
gravação clandestina produzida e induzida pela polícia”, que forneceu o equipamento, de propriedade pública.
Sustentou que o crime de corrupção passiva tem como vítima o Estado. Por isso, a pessoa que gravou conversa
entre si e o réu deveria ser considerada testemunha dos fatos, e não vítima.
De acordo com o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do recurso, no crime de corrupção passiva “o sujeito
ativo é somente o funcionário público, sendo o sujeito passivo o Estado ou, especificamente, a administração pública
e, secundariamente, a pessoa constrangida pelo agente público, desde que não tenha praticado o crime de
corrupção ativa”.
Fonseca explicou que a condição da pessoa constrangida pela solicitação, e que pagou o valor, “é de vítima, e não
de testemunha” – fato que, para o ministro, “legitima a gravação ambiental, realizada sem o conhecimento do agente
dos fatos e independentemente de autorização judicial”.
O relator frisou em seu voto que, conforme consta do processo, a mãe “não praticou qualquer conduta no sentido de
oferecer ou prometer vantagem indevida, efetuando os pagamentos somente pela solicitação do recorrente, figurando
na realidade como vítima secundária do delito de corrupção passiva”.
FATO IRRELEVANTE
Segundo o ministro, o fato de a polícia ter fornecido o equipamento para a gravação “também não macula o
procedimento, porque a lei não exige autorização judicial para a gravação ambiental, realizada por um dos
interlocutores, na condição de vítima, a fim de resguardar direito próprio”, sendo “irrelevante a propriedade do
gravador”.
Para o relator, mesmo que excluída a gravação tida como ilegal pela defesa, “a condenação seria mantida em razão
do conjunto probatório dos autos, quais sejam: depoimentos da vítima, narrando pormenorizadamente todos os fatos,
do próprio acusado, gravação de conversa em que ficou acertada a entrega do valor solicitado, bem como o encontro
no dia e local acertados entre a vítima e o acusado”.
TERCEIRA TURMA CONSIDERA DESNECESSÁRIA PRISÃO DE PAI QUE DEVE PENSÃO A FILHO FORMADO
E EMPREGADO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, concedeu habeas corpus em favor de um
homem preso por não pagar pensão alimentícia. A decisão foi tomada com base na falta de urgência da prestação
alimentar, uma vez que o filho, durante o trâmite da ação de execução, atingiu a maioridade civil, completou o curso
superior e, atualmente, exerce atividade profissional remunerada.
“É correto afirmar, diante desse contexto, que a dívida do paciente, embora inegavelmente existente, não mais se
reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa
extrema”, disse a ministra Nancy Andrighi, relatora do pedido.
A ministra destacou também que a dívida aumentou muito desde que o pedido de pensão foi julgado procedente, em
1998, e considerou plausível que o débito de mais de R$ 250 mil, acumulado por quase 20 anos, não será facilmente
quitado pelo devedor.
Nancy Andrighi, no entanto, ressaltou que a concessão de liberdade não impede a cobrança pelos meios ordinários.
Segundo ela, a manutenção do decreto prisional serviria apenas como um tipo de punição pela reiterada desídia do
pai, o que não é a função da medida.
“Pode-se prever que a prisão civil do genitor, ainda que decretada pelo prazo máximo previsto em lei, não será útil e
eficaz para seu fim precípuo, qual seja, compelir o devedor a cumprir integralmente a obrigação de origem alimentar”,
completou.
OUTRAS MEDIDAS
Segundo o processo, o homem não contestou a investigação de paternidade nem compareceu ao local designado
para a realização do exame de DNA. Após a ação ter sido julgada procedente, com fixação de alimentos, ele
descumpriu a obrigação alimentar com o filho ao longo dos anos. Apenas depositava a pensão, em parte, quando
estava na iminência de ser preso. A ordem de prisão que ensejou o habeas corpus foi inicialmente expedida há mais
de 12 anos, em 2005.
No STJ, ao votar pela concessão da ordem de habeas corpus, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que a decisão
somente veda o uso da prisão civil, “de modo que poderá o juízo de primeiro grau empregar quaisquer medidas
típicas e atípicas de coerção ou de sub-rogação, como autoriza, inclusive, o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 2015”.
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CORTE ESPECIAL AFASTA DESERÇÃO DE RECURSO EM QUE HOUVE TROCA DE GRU
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a embargos de divergência que discutiam se
recurso especial seria considerado deserto em razão do preparo realizado em desacordo com as formalidades
exigidas, quando houve troca da Guia de Recolhimento da União (GRU).
O colegiado aplicou o princípio da instrumentalidade das formas, considerando suficiente o preparo realizado, por terse cumprido o fim almejado pelo ato processual. Com isso, afastou a deserção do recurso e determinou que a
Primeira Turma prossiga no processamento regular do feito.
No caso, o preparo deveria ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União Simples (GRU-Simples) e,
conforme determinação do Tesouro Nacional, deveria ser pago exclusivamente no Banco do Brasil pela internet, ou
nos terminais de autoatendimento ou diretamente no caixa, em virtude da isenção de tarifas para o governo.
A TROCA
O recorrente gerou a GRU-Simples, mas efetivou o pagamento por transferência eletrônica disponível (TED) no
terminal da Caixa Econômica Federal (CEF). Essa providência deveria ser feita mediante a GRU DOC/TED, em
casos específicos, e somente no Banco do Brasil.
Ao proferir seu voto, o ministro Og Fernandes, relator dos embargos, destacou que o valor referente ao feito foi
efetivamente pago e recebido pelo STJ, porém o instrumento utilizado foi inadequado. Nesse sentido, considerou que
deveria ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas.
ADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE MULTA CONTRA FACEBOOK POR RECUSA AO
FORNECIMENTO DE DADOS
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, admitiu recurso extraordinário
em processo que discute a imposição de multa ao Facebook pelo não fornecimento de dados. A quebra de sigilo
telemático foi determinada por decisão judicial no âmbito de investigação policial.
Segundo os autos, a quebra do sigilo foi autorizada em junho de 2014, e a multa diária por descumprimento da
ordem de fornecimento dos dados, no valor de R$ 50 mil, foi imposta em outubro daquele ano. Acumulada, a multa
chegou a quase R$ 4 milhões, valor que foi bloqueado nas contas bancárias do Facebook no Brasil em abril de 2015.
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) indeferiu mandado de segurança em que a empresa pedia o
reconhecimento da ilegalidade do bloqueio.
Na ocasião, o Facebook alegou que não seria possível cumprir a totalidade da ordem porque o armazenamento e o
processamento de dados dos usuários seriam de responsabilidade do serviço prestado pelo Facebook dos Estados
Unidos e da Irlanda. Também afirmou que o braço da empresa no Brasil cuida apenas de questões relacionadas à
veiculação de publicidade, à locação de espaços publicitários e ao suporte de vendas.
SOBERANIA
Ao analisar recurso do Facebook do Brasil contra o acórdão do TRF3, o ministro do STJ Reynaldo Soares da
Fonseca, em decisão monocrática, negou seguimento ao apelo, por considerar que o mandado de segurança havia
sido impetrado fora do prazo legal de 120 dias.
Além disso, o relator afirmou que a empresa multinacional deve se submeter às normas brasileiras, quando em
atuação no Brasil. Por isso, concluiu que a alegação de tratar apenas de questões publicitárias não eximia a empresa
de prestar as informações, o que justificou a imposição da multa. O valor de R$ 50 mil diários não foi considerado
exorbitante em razão do elevado poder econômico da empresa.
A decisão do relator foi mantida pela Quinta Turma do STJ, em julgamento cujo acórdão foi publicado em 11 de
outubro do ano passado. Contra essa decisão, o Facebook interpôs o recurso para o Supremo Tribunal Federal, cujo
juízo de admissibilidade compete ao vice-presidente do STJ.
Ao admitir o recurso extraordinário, o ministro Humberto Martins afirmou que, além dos pressupostos de
admissibilidade, foram consideradas as alegações da empresa. “A recorrente, nas razões do recurso extraordinário,
alega ofensa ao artigo 1º, I, ao artigo 4º, IV, e ao artigo 5º, caput,LIV e LV, da Lei Maior. Sustenta, em síntese, além
da repercussão geral, violação dos princípios constitucionais da soberania, da não intervenção em outro país, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”, explicou o ministro.
PARA SEXTA TURMA, ADVOGADO NÃO TEM DIREITO A SALA DE ESTADO-MAIOR NA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA
Por maioria de votos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão que negou habeas
corpus impetrado por um advogado contra mandado de prisão que havia determinado a execução provisória da pena
à qual fora sentenciado em cela comum.
Além de sustentar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de prisão logo após
a condenação em segundo grau não teria efeito vinculante, o advogado alegou que só poderia se sujeitar a eventual
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execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado do processo, em sala de estado-maior, por aplicação do
artigo 7º, V, do Estatuto da Advocacia.
No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do advogado argumentou ainda que seu estado de saúde
exige monitoramento e atendimento médico constante, sendo inclusive obrigado a seguir uma dieta rigorosa e a usar
medicamentos controlados. Por todas essas razões, pediu a suspensão da execução provisória da pena ou a
concessão de prisão domiciliar.
Ao analisar as alegações da defesa, a Sexta Turma confirmou decisão monocrática em que o relator, ministro Nefi
Cordeiro, havia negado o habeas corpus. O ministro aplicou o entendimento pacificado no âmbito do STF e do STJ
de que não há constrangimento ilegal, nem ofensa ao princípio da presunção de inocência, na decretação da
execução provisória após o exaurimento das instâncias ordinárias.
CARÁTER CAUTELAR
Em relação ao direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em sala de estado-maior, o ministro destacou
que essa questão não foi analisada pelo tribunal de origem, fato que impede a análise da alegação pelo STJ, sob
pena de indevida supressão de instância.
No entanto, ele destacou não verificar nenhuma ilegalidade na decisão que determinou a execução provisória da
pena em cela comum, pois, segundo disse, o direito à prisão em sala de estado-maior é assegurado apenas na
prisão cautelar, e não na execução provisória.
“O deferimento da prisão em sala de estado-maior ou domiciliar se deu em caráter cautelar, como substituição da
prisão preventiva, fase processual em que há presunção de inocência do acusado. Enquanto que a execução
provisória da condenação ocorreu após a sentença condenatória, confirmada pelo tribunal de origem no julgamento
da apelação, constituindo novo título judicial, no qual houve análise do mérito da questão”, explicou o ministro.
SUSPENSA LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE TÁXI EM GUARAPARI (ES)
O ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acolheu pedido do Sindicato dos Taxistas do Espírito
Santo para suspender o efeito de decisão em âmbito de ação civil pública que obrigou o município de Guarapari (ES)
a licitar as permissões para o serviço de táxi, cassando as permissões atuais.
A tutela provisória concedida pelo ministro atribuiu efeito suspensivo a recurso especial interposto pelo sindicato
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que havia confirmado a exigência de licitação. A suspensão
das decisões vale até o julgamento do recurso especial.
Segundo o relator, é inegável o risco de inutilidade do recurso caso venham a ser concedidas novas permissões após
a realização do procedimento licitatório já determinada pelas instâncias ordinárias na ação civil pública.
O ministro Sérgio Kukina destacou que, conforme apontado pelo sindicato no pedido de tutela provisória, o Supremo
Tribunal Federal (STF) estabeleceu em decisões recentes que não se exige licitação para a prestação do serviço de
táxi, o que demonstra a plausibilidade jurídica do recurso.
Em primeira e segunda instância, a ação civil pública movida para cassar as permissões existentes e forçar o
município a realizar licitação foi julgada procedente. No recurso ao STJ, o sindicato alega que o serviço não é
propriamente público e que, por isso, não está sujeito a licitação. Alega também que os atuais taxistas têm direito
adquirido de continuar exercendo a atividade, já que muitos obtiveram as permissões antes mesmo da Constituição
de 1988.
ADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PARA
ESTUDO NO EXTERIOR
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, admitiu recurso extraordinário
em processo que discute a concessão de afastamento para estudos no exterior a servidor em estágio probatório, nos
casos em que não há ônus para a administração pública em razão do afastamento.
O recurso extraordinário teve origem em recurso em mandado de segurança no qual uma servidora do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) buscava autorização para participar de curso de mestrado na França, com a
suspensão de seu estágio probatório. O pedido havia sido indeferido administrativamente pelo tribunal.
Na via judicial, o TRF2 também negou o pedido de afastamento por entender que não há previsão legal de
suspensão do estágio probatório para afastamentos dessa natureza. Segundo o tribunal, os casos de afastamento a
servidores em estágio probatório previstos pela Lei 8.112/90 estão restritos a licença por motivo de doença,
afastamento do cônjuge, licença para atividade política, trabalho em organismo internacional e participação em curso
de formação por aprovação em outro concurso.
Ainda de acordo com o TRF2, a eventual concessão do afastamento – caso fosse possível – estaria inserida na
esfera de discricionariedade da administração e, além disso, o curso de mestrado pretendido pela servidora não teria
relação com o seu cargo, de técnico administrativo.
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PRESSUPOSTOS CUMPRIDOS
O julgamento de segunda instância foi mantido pela Segunda Turma do STJ, que concluiu que, comprovada a
ausência de direito líquido e certo da servidora em razão da discricionariedade administrativa na concessão do
afastamento, fica prejudicada a discussão de usufruto do benefício durante o estágio probatório.
Em análise do recurso extraordinário, o ministro Humberto Martins considerou presentes os pressupostos de
admissibilidade, como repercussão geral, tempestividade, interesse recursal, cabimento e prequestionamento. A
análise do mérito do recurso é de competência do Supremo Tribunal Federal.
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