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TERCEIRA TURMA REAFIRMA NÃO OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DE
FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELOS PLANOS DE SAÚDE
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que os planos de saúde
não têm obrigação de custear tratamento de inseminação artificial por meio da técnica de
fertilização in vitro.
Tal entendimento já foi dado por esse mesmo colegiado no REsp 1.590.221, julgado em
novembro de 2017, e no REsp 1.692.179, de dezembro daquele ano.
No processo de agora, o casal pretendia que a Unimed de Barretos Cooperativa de
Trabalho Médico custeasse o tratamento de fertilização assistida.
O Tribunal de Just iça de São Paulo (TJSP) entendeu que o plano de saúde seria obrigado a
oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar, o que incluiria a inseminação
artificial.
A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a Lei 9.656/98 (Lei dos
Planos de Saúde) é o normativo que trata dos planos e seguros privados de assistência à
saúde, estabelecendo as exigências mínimas de oferta em seu artigo 12, as exceções no
artigo 10 e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento em seu arti go 35-C.
Exclusão
De acordo com a ministra, “é preciso ter claro que a técnica de fertilização in vitro consiste
num procedimento artificial expressamente excluído do plano -referência em assistência à
saúde, nos exatos termos do artigo 10, inciso III, da L ei dos Planos de Saúde”.
Além disso, Nancy Andrighi lembrou que a Resolução Normativa 338/2013 da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estava em vigor à época dos fatos, também
respalda a exclusão da assistência de inseminação artificial.
A ministra explicou que a lei excluiu do plano -referência apenas a inseminação artificial
dentro de um amplo contexto de atenção ao planejamento familiar, cobrindo o acesso aos
métodos e técnicas para a concepção e a contracepção; o acompanhamento de
ginecologistas, obstetras e urologistas; a realização de exames clínicos e laboratoriais; os
atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de recursos
comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos em matéria reprodutiva.
Segundo a relatora, a limitação da lei quanto à inseminação artificial “apenas representa
uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório em casos que envolvem o
planejamento familiar, na modalidade concepção”. Não há, finalizou Nancy Andrighi,
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“qualquer ilegalidade quanto à e xclusão da inseminação artificial do rol de procedimentos
obrigatórios do plano-referência”.
GUARDA DE DROGAS PERMITE PRISÃO DENTRO DE DOMICÍLIO MESMO SEM
MANDADO JUDICIAL
O crime de tráfico de entorpecentes na modalidade de guarda é do tipo permanente, cuja
consumação se prolonga no tempo; como consequência, é permitida a realização da prisão
em flagrante no interior da residência onde está o entorpecente, inclusive no período
noturno, independentemente de mandado judicial.
A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi invocada pela
presidente da corte, ministra Laurita Vaz, ao indeferir pedido de revogação da prisão de um
homem que apontava ilegalidade na conduta dos policiais que teriam entrado à força em
seu domicílio durante a noite, sem autorização judicial, em ação que resultou na descoberta
de drogas no local.
De acordo com a ação penal, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em
São Carlos (SP) quando o réu, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu e entrou em sua
residência. Após conseguirem entrar na casa, os agentes perceberam forte cheiro de
maconha e, por isso, realizaram buscas nos cômodos. Foram descobertos cerca de 650
gramas de maconha, 36 gramas de cocaína e 35 gramas de crack. O homem foi preso em
flagrante.
Após absolvição em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu
provimento ao recurso do Ministério Público e condenou o réu à pena de seis anos e nove
meses de reclusão, em regime inicial fechado , pelo crime descrito no artigo 33 da Lei
11.343/06.
Dia ou noite
No pedido de habeas corpus, a defesa questionou a legalidade das provas obtidas, por
considerar que, além de não existir mandado judicial, não havia denúncia sobre a prática de
crime na residência do réu. A defesa também alegou que o morador não permitiu a entrada
dos policiais, motivo pelo qual eles teriam usado força física para invadir a casa.
A ministra Laurita Vaz destacou que, de acordo com o TJSP, a ação realizada pelos
policiais não ofendeu a garantia de inviolabilidade domiciliar, pois o ingresso na residência
ocorreu no curso de flagrante delito. Além da expressiva quantidade de drogas, apontou o
tribunal paulista, também foram encontradas na casa uma balança de precisão e
embalagens utilizadas normalmente para separar as porções de entorpecentes.
“O entendimento manifestado pela Corte estadual está em consonância com a orientação
desta Corte, segundo a qual, diante da ocorrência de crime de natureza permanente, pode a
autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou
da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos que se fizerem
necessários para a elucidação do crime, sem que, para tanto, seja necessária a expedição
de mandado de busca e apreensão”, concluiu a ministra ao indeferir o pedido de liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma, sob relatoria da ministra
Maria Thereza de Assis Moura.
PRESO POR ROUBO DE CARGA EM SÃO PAULO TEM PEDIDO DE LIBERDADE NEGADO
Um homem preso em flagrante por roubo de carga em São Paulo teve pedido liminar de
liberdade indeferido pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz. Para a ministra, não foram demonstradas ilegalidades no at o de prisão ou situações de
abuso de poder aptas a justificar o deferimento da soltura em caráter de urgência.
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De acordo com o auto de prisão em flagrante, em fevereiro de 2018, um caminhão -baú
trafegava na região próxima ao distrito paulistano de Grajaú quando teve a passagem
obstruída pelo acusado e três comparsas, os quais, com a utilização de armas de fogo,
anunciaram o assalto e exigiram que três pessoas desembarcassem do veículo. O
caminhão, carregado com pacotes de argamassa e porcelanato, foi leva do pelos
assaltantes.
Avisados sobre o roubo, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram
o veículo. As vítimas reconheceram o acusado na delegacia.
No pedido de habeas corpus, a defesa alega que o homem é pai de três crianças de u m,
cinco e sete anos de idade, sendo o responsável pelo cuidado emocional e financeiro dos
filhos. Para a defesa, seria necessária a expedição do alvará de soltura ou, de forma
subsidiária, a adoção de medidas cautelares substitutivas da prisão.
Gravidade
A ministra Laurita Vaz destacou inicialmente que, para fundamentar a necessidade da
prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) considerou a gravidade do
crime atribuído ao acusado – o roubo de carga – e as circunstâncias do ato de prisão, já
que o homem foi detido logo após a prática do delito e reconhecido pessoalmente pelas
vítimas.
Em relação ao argumento da necessidade de cuidar dos filhos, a presidente do STJ também
se reportou às conclusões do tribunal paulista, segundo o qual existe m outras pessoas
responsáveis pelas crianças. Além disso, conforme salientou o TJSP, o delito foi cometido
com emprego de grave ameaça contra a pessoa, conduta não compatível com os princípios
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
“Ademais, entender de modo diverso do que concluiu a autoridade tida como coatora
demandaria, inevitavelmente, a incursão na seara probatória, insuscetível de ser realizada
nesta via singular e prelibatória”, concluiu a ministra ao indeferir o pedido de liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma, sob relatoria do ministro
Nefi Cordeiro.
EXIGÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL REQUER
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
Ao avaliar pedido de liberdade condicional, o magistrado po de determinar a realização de
exame criminológico antes da eventual concessão do benefício. Todavia, a necessidade de
perícia deve ser concretamente fundamentada pelo juiz com base nas peculiaridades do
caso, conforme estabelece a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A jurisprudência e o enunciado sumular foram invocados pela presidente da corte, ministra
Laurita Vaz, ao deferir pedido liminar e restabelecer decisão de um juízo de execuções de
São Paulo que concedeu o livramento c ondicional a um preso, independentemente da
realização de exame criminológico.
A decisão de concessão da liberdade condicional havia sido reformada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP), que determinou a realização de exame criminológico. Para o
tribunal paulista, embora o preso tivesse cumprido o prazo para obtenção do benefício, o
mero bom comportamento carcerário atestado pela autoridade penitenciária não seria
suficiente para o atendimento do requisito subjetivo.
Gravidade abstrata
A ministra Laurita Vaz destacou inicialmente que a Lei 10.792/03 afastou a obrigatoriedade
do parecer da Comissão Técnica de Classificação e da submissão do condenado a exame
criminológico para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, cabendo
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ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto e
determinar, se entender necessário, a realização da perícia.
No caso analisado, a ministra destacou que o juízo das execuções deferiu o benefício por
considerar presente o requisito subjetivo, inclusive em razão da boa conduta carcerária do
condenado e da inexistência de falta disciplinar.
Já o TJSP, ao determinar a realização de exame criminológico, concluiu que o preso
cumpre pena por delito grave – roubo majorado – e, além disso, ainda teria longa pena a
cumprir, de forma que seria necessária uma melhor avaliação sobre a possibilidade de seu
retorno ao convívio social.
Para a ministra, a corte paulista “baseou -se, essencialmente, na gravidade abstrata do
crime cometido pelo Paciente e na suposta longa pena a cumprir – que, na verdade, não se
demonstra tão longa assim –, para concluir pela necessidade de realização do exame
criminológico, antes de analisar o pedido de livramento condicional. Não houve alusão a
fato atual que recomendasse a medida”.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Quinta Turma, sob relatoria do
ministro Jorge Mussi.
SUSPENSA EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONTRA EMPRESÁRIO
FERNANDO SCHINCARIOL
Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, suspendeu a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao
empresário Fernando Machado Schincariol, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF3) a três anos e s eis meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de
sonegação fiscal.
A pena privativa de liberdade foi substituída pelo TRF3 pela prestação de serviços e pelo
pagamento de R$ 210 mil, mas a ministra Laurita Vaz, com base na jurisprudê ncia do STJ,
considerou que não poderia haver a execução provisória de penas restritivas de direitos
antes do trânsito em julgado da condenação – há recursos pendentes de julgamento no
Supremo Tribunal Federal (STF) e no próprio STJ.
De acordo com a denúncia, o empresário e outros réus, na posição de representantes da
Cervejaria Malta Ltda., reduziram tributos mediante a alteração de notas fiscais, em
procedimento conhecido como “calçamento” de notas fiscais de venda mercantil. Nesse
procedimento, apontou o Ministério Público, é consignado o valor efetivo da operação na
primeira via da nota e, em outra via da mesma nota, valor inferior é registrado e oferecido à
tributação.
Segundo o MP, a manobra teria causado prejuízo fiscal de mais de R$ 173 milhões.
Recursos pendentes
No pedido de habeas corpus, a defesa do empresário alegou que, ainda que esteja
pendente o julgamento de recurso especial pela Sexta Turma do STJ e de agravo em
recurso extraordinário pelo STF, o magistrado de primeira instância deu início a o
cumprimento das penas restritivas de direitos, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação.
Ao deferir a liminar, a ministra Laurita Vaz entendeu estarem configurados a plausibilidade
jurídica do pedido e o risco de dano irreversível. A ministra des tacou que, em 2017, a
Terceira Seção do STJ fixou o entendimento de que, diferentemente das penas privativas
de liberdade, não é possível a execução provisória de penas restritivas de direitos,
conforme estabelecido pelo artigo 147 da Lei de Execução Penal .
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Sexta Turma, sob relatoria do ministro
Antonio Saldanha Palheiro.
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REJEITADO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE FALTA GRAVE POR APOLOGIA AO PCC EM
PRESÍDIO
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu liminar
que buscava afastar a anotação de falta grave a detento descoberto em posse de
manuscritos ligados à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O preso
seria responsável por fazer propaganda do PCC, aliciando n ovos membros para a facção.
De acordo com os autos, em ronda de rotina realizada na Penitenciária de Osvaldo Cruz
(SP), agentes encontraram diversos documentos que descreviam normas de disciplina, ética
e comprometimento com o grupo criminoso, organizados de forma a transmitir as
orientações aos demais presos. Também foram descobertos nomes, apelidos e datas de
batismo na facção, incluindo os dados do próprio preso.
Em virtude do reconhecimento da falta disciplinar grave, o juiz de primeiro grau determinou
a regressão do condenado para o regime fechado e declarou a perda de um terço dos dias
eventualmente remidos, nos termos dos artigos 126 e 127 da Lei de Execução Penal (LEP).
No pedido de habeas corpus, a defesa alega que o comportamento atribuído ao preso não
se enquadra em nenhuma das faltas graves previstas nos artigos 50 a 52 da LEP, inclusive
porque não representaria risco ao estabelecimento prisional. De forma alternativa, a defesa
busca o reenquadramento da conduta como falta leve ou, no máximo, médi a.
Via inadequada
A ministra Laurita Vaz destacou que, nos termos da jurisprudência do STJ, o habeas corpus
não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação de falta
grave, pois a eventual desconstituição das decisões das instânc ias ordinárias exigiria o
reexame dos fatos e provas dos autos da execução, medida inviável nesse tipo de ação.
“Assim, a espécie em tela não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de
deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de
abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório,
devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito”, concluiu a
ministra ao indeferir o pedido de liminar.
O mérito do habeas corpus será analisado pela Sexta Turma, sob relatoria do ministro
Rogerio Schietti Cruz.
MORTE DE CONSIGNANTE NÃO EXTINGUE DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
A morte da pessoa contratante de crédito consignado com desconto em folha de pagamento
(consignante) não extingue a dívida por ela contraída, já que a Lei 1.046/50, que previa a
extinção da dívida em caso de falecimento, não está mais em vigor, e a legislação vigente
não tratou do tema. Dessa forma, há a obrigação de pagamento da dívida pelo espóli o ou,
caso já tenha sido realizada a partilha, pelos herdeiros, sempre nos limites da herança
transmitida.
O entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi firmado ao
negar recurso especial que buscava o reconhecimento da extinçã o da dívida pela morte da
consignante e, por consequência, o recálculo do contrato e a condenação da instituição
financeira a restituir em dobro os valores cobrados.
De acordo com o recorrente, a Lei 1.046/50 não foi revogada pela Lei 10.820/03, já que a
lei mais recente não tratou de todos os assuntos fixados pela legislação anterior, de forma
que não haveria incompatibilidade legal de normas sobre a consequência das dívidas em
razão do falecimento do contratante do empréstimo.
A relatora do recurso especi al, ministra Nancy Andrighi, destacou inicialmente que, pelo
contexto extraído dos autos, não é possível confirmar se a consignante detinha a condição
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de servidora pública estatutária ou de empregada regida pelo regime celetista, tampouco foi
esclarecido se ela se encontrava em atividade ou inatividade no momento da contratação do
crédito.
A relatora também ressaltou que a Lei 1.046/50, que dispunha sobre a consignação em
folha de pagamento para servidores civis e militares, previa em seu artigo 16 que, oco rrido
o falecimento do consignante, ficaria extinta a dívida. Por sua vez, a Lei 10.820/03, relativa
à autorização para desconto de prestações em folha dos empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não tratou das hipóteses de morte d o contratante
e, na verdade, versa sobre situações distintas daquelas anteriormente previstas pela Lei
1.046/50.
Regras revogadas
No caso dos servidores públicos estatutários, a ministra também apontou que a
jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que, após a edição da Lei 8.112/90, foram
suprimidas de forma tácita (ou indireta) as regras de consignação em pagamento previstas
pela Lei 1.046/50.
De acordo com a relatora, mesmo sem ter certeza da condição da consi gnante (estatutária
ou celetista), a conclusão inevitável é a de que o artigo 16 da Lei 1.046/50, que previa a
extinção da dívida em caso de falecimento do consignante, não está mais em vigor.
“Assim, a morte da consignante não extingue a dívida por ela c ontraída mediante
consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a
partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (artigo 1.997 do
Código Civil de 2002)”, concluiu a ministra ao negar provimento a o recurso especial.
STJ NEGA HC PARA LULA E AFIRMA INCOMPETÊNCIA DE DESEMBARGADOR
PLANTONISTA PARA DECIDIR QUESTÃO
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu habeas
corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão do presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que negou pedido de liberdade ao ex presidente da República.
Nos últimos dois dias, o STJ recebeu outros 145 habeas corpus impetrados por pessoas
que não fazem parte da def esa técnica do ex-presidente. Lula está preso desde abril,
condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro à pena de 12 anos e
um mês pelo TRF da 4ª Região.
Flagrante desrespeito
Para a ministra Laurita Vaz, mesmo depois de ter percorrido todas as instâncias do Poder
Judiciário, a questão sobre a prisão de Lula tem sido “ressuscitada” por defensores não
constituídos do ex-presidente.
Segundo a ministra, a decisão do desembargador plantonista do TRF4 que concedeu a
ordem de liberdade com ba se em suposto fato novo – considerando a condição do paciente
como pré-candidato – é “inusitada e teratológica”, uma vez que se mostra em “flagrante
desrespeito” à decisão já tomada pelo TRF4, pelo STJ e pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF).
“É óbvio e ululante que o mero anúncio de intenção de réu preso de ser candidato a cargo
público não tem o condão de reabrir a discussão acerca da legalidade do encarceramento,
mormente quando, como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as
instâncias do Poder Judiciário”, destacou.
Competência
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Segundo Laurita Vaz, o acórdão unânime da 8ª Turma do TRF4 que determinou a execução
provisória da condenação imposta a Lula já foi objeto de várias impugnações, todas
negadas pelo STJ e pelo STF.
A presidente do STJ afirmou que está totalmente fora da competência do desembargador
plantonista emitir juízo de plausibilidade sobre as teses suscitadas pela defesa no recurso
especial interposto contra a condenação do ex -presidente da República, que ainda ser á
examinado e decidido pelo STJ.
“No mais, reafirmo a absoluta incompetência do Juízo Plantonista para deliberar sobre
questão já decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
afastando a alegada nulidade arguida”, disse a ministra.
Tumulto processual
De acordo com Laurita Vaz, causou perplexidade e “intolerável insegurança jurídica” a
decisão tomada pelo desembargador plantonista, “autoridade manifestamente incompetente,
em situação precária de Plantão Judiciário, forç ando a reabertura de discussão encerrada
em instâncias superiores, por meio de insustentável premissa”.
Ela ressaltou ter sido correta a consulta prévia feita pelo juízo federal de primeira instância
ao presidente do TRF4 antes de acatar a ordem de soltura . Para a presidente do STJ, a
controvérsia deixou ainda mais complicado o cenário jurídico -processual, carecendo, por
isso, de medida saneadora urgente.
“Em face do, repito, inusitado cenário jurídico -processual criado, as medidas impugnadas
no presente habeas corpus – conflito de competência suscitado nos próprios autos e a
decisão do Presidente do TRF da 4ª Região resolvendo o imbróglio – não constituíram
nulidade, ao contrário, foram absolutamente necessárias para chamar o feito à ordem,
impedindo que Juízo manifestamente incompetente (o Plantonista) decidisse sobre questão
já levada ao STJ e ao STF”, frisou.
ACUSADA DE TENTAR VENDER GERADOR CEDIDO PELA ELETRONORTE A
COMUNIDADE DO PARÁ PERMANECE PRESA
Uma líder comunitária presa em flagrante por supostam ente tentar vender um gerador
cedido pela Eletronorte à comunidade do Chipaiá, em Cachoeira do Arari (PA), teve pedido
de liberdade indeferido pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra
Laurita Vaz. À época da prisão, junho de 2018, a mulher era presidente da Associação dos
Pescadores Artesanais, Agricultores Familiares e Povos Tradicionais de Chipaiá.
Segundo o auto da prisão em flagrante – posteriormente convertida em preventiva –, o
motor gerador foi anunciado em um portal de vendas de produtos na internet. Ainda de
acordo com o auto de prisão, a presidente da associação e outro associado teriam
confessado que, quando colocaram o gerador à venda, não entraram em contato com a
Eletronorte nem pediram autorização para alienar o bem.
Por meio de habeas corpus, a defesa da líder comunitária alega que o decreto de prisão
não foi devidamente fundamentado. A defesa também questiona a legalidade da prisão em
virtude da não realização de audiência de custódia.
Bem público
Na decisão em que indeferiu o pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que, ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado apontou que os membros da
associação utilizaram suas funções para se desfazer do gerador cedido pela Eletronorte em
benefício da comunidade rural. A presidente do STJ também ressaltou que o Tribunal de
Justiça do Pará rejeitou pedido liminar de liberdade por considerar devidamente
fundamentado o decreto prisional.
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Diante desses fundamentos, a ministra afirmou que não se observa, ao menos à primeira
vista, “nenhuma teratologia – até porque concretamente fundamentada a decisão –, em
especial por se tratar de Paciente que, em princípio, se apropriou de bem público com a
intenção de vendê-lo, obtendo vantagem ilícita em detrimento do patrimônio de sociedade
de economia mista federal”.
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma do STJ, sob relatoria do ministro
Rogerio Schietti Cruz.
PRESO EM FLAGRANTE COM MAIS DE UMA TONELADA DE MACONHA TEM PEDIDO DE
LIBERDADE NEGADO
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu liminar
em recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa de um homem preso em
flagrante pela posse de mais de uma tonelada de maconha. A prisão foi convertida em
preventiva em outubro de 2017.
Para a defesa, houve ilegalidade na prisão em flagrante devido à ausência de testemunhas
na lavratura do auto e falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Requereu a
concessão da liberdade ou a aplicação de medida s cautelares diversas da prisão previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).
A ministra, no entanto, entendeu não haver pressupostos que autorizem o acolhimento da
liminar, visto que a prisão não configurou ato desarrazoado ou ilegal. “O defe rimento da
tutela de urgência, em juízo de cognição sumária singular, exige a demonstração
concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do
perigo na demora”, disse.
Para ela, o requisito da plausibilidade do direito alegado “não se evidencia estreme de
dúvidas”, especialmente diante dos fatos reconhecidos pelo acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) que rejeitou o habeas corpus impetrado em favor do acusado.
De acordo com os autos, foi encontrado no interi or de veículos, em oficina mecânica da
qual o réu se identificou como proprietário, cerca de 1,2 tonelada da droga, dividida em
vários “tijolos”.
Legalidade da prisão
O TJSP manteve a prisão sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da
gravidade dos fatos. Segundo o TJSP, o condutor do preso pode ser considerado para
atender à exigência de duas testemunhas no auto de flagrante, conforme o artigo 304,
parágrafo 2º, do CPP.
“O paciente está sendo acusado da prática de tráfico de drogas (crime equi parado a
hediondo) e foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecentes,
circunstâncias que evidenciam periculosidade e justificam sua custódia”, destacou o
acórdão do TJSP.
A ministra Laurita Vaz entendeu que não houve ilegalidade na decisão do tribunal paulista e
indeferiu a liminar. Ressaltou que o caso não se enquadra nas situações passíveis de
deferimento em caráter de urgência, pois não configura abuso de poder ou ilegalidade,
“devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação complet a do feito”.
O mérito do recurso será julgado pela Sexta Turma. A relatoria é do ministro Rogerio
Schietti Cruz.
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NEGADA PRISÃO DOMICILIAR PARA ACUSADO DE MANDAR SEQUESTRAR IDOSO E
EXIGIR RESGATE DE R$ 20 MILHÕES
A presidente do Superior Tribunal de Justiç a (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu liminar
em habeas corpus impetrado em favor de suposto mandante de um sequestro contra idoso.
O crime aconteceu em outubro de 2016. O idoso foi mantido em cativeiro por 31 dias, e foi
pedido resgate no valor de R$ 20 milhões. O acusado está preso há mais de um ano e
meio.
A defesa pediu no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, porém a liminar foi indeferida.
Cardiopatia
Em habeas corpus dirigido ao STJ, ent re outras questões, a defesa alegou a necessidade
de prisão domiciliar em vista do estado de saúde do preso, que apresenta “cardiopatia
gravíssima, agravada ainda mais por possuir diabetes”. Segundo a defesa, o homem já
sofreu dois infartos durante o perío do em que está preso e, no momento, está internado em
UTI.
De acordo com a ministra Laurita Vaz, o entendimento firmado no STJ e no Supremo
Tribunal Federal é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória
de liminar proferida na instância de origem, como no presente caso.
Efetividade
Conforme afirmou a ministra, em casos excepcionais deve preponderar “a necessidade de
se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência, para q ue flagrante
constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado”.
Porém, no caso em questão, Laurita Vaz não constatou nenhuma “ilegalidade flagrante apta
a autorizar a concessão da ordem em caráter liminar”.
A presidente lembrou que o tribun al paulista havia afirmado que o acusado está internado
em hospital especializado e sob tratamento adequado. Para ela, havendo disponibilidade do
tratamento médico recomendado ao preso onde ele se encontra recluso, não há
necessidade de deferimento de pris ão domiciliar em razão dos problemas de saúde.
O mérito do habeas corpus, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, será julgado pela
Quinta Turma do STJ.
MINISTRA LAURITA VAZ NEGA 143 HABEAS CORPUS PADRONIZADOS EM FAVOR DO
EX-PRESIDENTE LULA
“O Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações
de natureza política ou ideológico -partidárias. Não é essa sua missão constitucional”,
afirmou a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
indeferir 143 pedidos de habeas corpus apresentados em favor do ex -presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
As petições, padronizadas e com o subtítulo “Ato Popular 9 de julho de 2018 – Em defesa
das garantias constitucionais”, ingressaram nesta semana no protocol o da corte. Assinadas
por pessoas que não integram a defesa técnica do ex -presidente Lula, todas contestavam a
execução provisória da pena a que foi condenado e pediam sua liberdade.
Na decisão, a ministra destacou que o direito de petição aos poderes pú blicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidades é garantia fundamental de qualquer cidadão, mas ressaltou
que o habeas corpus não é a via própria para a prática de “atos populares” sem nenhum
embasamento jurídico.
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Sobrecarga
Ela criticou o fato de que dezenas de petições padronizadas, todas escritas em papel,
tenham sido protocolizadas em pequeno período de tempo, durante o plantão da
presidência neste mês de férias forenses, o que ocupou vários servidores e movimentou
diversos órgãos do tribunal, “sobrecarregando a rotina de trabalho, já suficientemente
pesada”.
Laurita Vaz lembrou que o ex-presidente da República está devidamente assistido por
renomados advogados, que estão se valendo de todas as garantias e prerrogativas do ofício
para exercer, com plenitude, a defesa e o contraditório, com a observância do devido
processo legal.
“Assim, não merece seguimento o insubsistente pedido de habeas corpus, valendo
mencionar que a questão envolvendo a determinação de cumprimento pr ovisório da pena
em tela já foi oportunamente decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo
Tribunal Federal”, disse a presidente ao indeferir as petições.
MÃE ACUSADA DE TRAFICAR DROGAS NA PRÓPRIA CASA TEM PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDO
Uma mulher presa em flagrante com 23 embalagens de maconha e 23 recipientes de crack
teve pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido pela presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz. A decisão foi em caráter limin ar.
A defesa justificava a necessidade da substituição da prisão para que a mulher pudesse
cuidar da filha de oito anos, mas a ministra destacou que os entorpecentes foram
encontrados exatamente na residência onde a criança mora, o que colocava em perigo s eu
bem-estar.
De acordo com o Ministério Público do Paraná, entre as drogas descobertas na residência,
estava um invólucro plástico com 500 gramas de maconha. Em conjunto com outra pessoa,
a mulher foi denunciada por associação criminosa e tráfico de droga s.
No pedido de habeas corpus, a defesa alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) no HC 143.641 – que garantiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar a
gestantes e mães de crianças ou deficientes – não seria uma faculdade, mas uma
determinação a ser cumprida.
Segundo a defesa, na própria decisão do STF, foi ordenada a expedição de ofícios a todos
os tribunais para que substituíssem as prisões cautelares, independentemente de pedido
das presas ou de seus defensores.
Perigo à vida
A ministra Laurita Vaz apontou inicialmente que, ao indeferir o primeiro pedido de liminar, o
Tribunal de Justiça do Paraná destacou que a mulher está sendo acusada de traficar drogas
dentro da própria residência. Para o tribunal paranaense, a situação não seria f avorável à
concessão da prisão domiciliar, já que haveria o risco de que a mãe envolvesse a criança
na traficância, colocando sua vida em perigo e indo na contramão do entendimento recente
do STF.
Na decisão do HC 143.641, os ministros do STF ressalvaram o s casos de crimes cometidos
pelas mães com violência ou grave ameaça, crimes contra os próprios filhos ou outras
situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo juiz que negar a conversão da
prisão.
“No tocante à prisão domiciliar, não está demonstra do que a Paciente é imprescindível aos
cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida,
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pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a
preservação do bem-estar da criança”, conc luiu a ministra Laurita Vaz ao indeferir a liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Sexta Turma, sob a relatoria da
ministra Maria Thereza de Assis Moura.
ECONOMISTA PRESO NA OPERAÇÃO CADEIA VELHA TEM PEDIDO DE LIBERDADE
NEGADO
Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, indeferiu pedido de suspensão da prisão preventiva do economista Jorge Luiz Ribeiro,
investigado no âmbito da Operação Cadeia Velha por supostamente ter participado do
esquema de pagamento ilícito de valores na administração pública do Rio de Janeiro.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o economista era um dos operadores
financeiros responsáveis pelo recebimento de propina destinada ao deputado estadual
Jorge Picciani. Segundo o MPF, em apenas uma das operações, Ribeiro teria recebido, em
nome do deputado fluminense, mais de R$ 11 milhões provenientes da construtora
Odebrecht.
Em virtude de problemas de saúde, o economista teve concedida prisão domiciliar pel o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Todavia, o próprio TRF1 negou o pedido de
suspensão do decreto prisional por entender que a custódia preventiva era necessária para
manter a ordem pública e evitar a possibilidade de reiteração delitiva.
No recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do economista alega que os
supostos fatos delituosos descritos no decreto de prisão teriam ocorrido entre 2013 e 2016
e, portanto, não são contemporâneos à decisão de custódia. A defesa também sustenta que
a liberdade não oferece risco para a investigação criminal.
Gigantesco e complexo
A ministra Laurita Vaz destacou que, ao indeferir o primeiro pedido de habeas corpus, o
TRF1 apontou que a Operação Cadeia Velha foi deflagrada com o objetivo de desbaratar
“gigantesco e complexo” esquema criminoso estruturado no estado do Rio de Janeiro.
Segundo o tribunal, os supostos crimes de corrupção praticados pela cúpula da Assembleia
Legislativa causaram prejuízos a serviços públicos essenciais e desmoralizaram ainda mais
as instituições do estado.
Além disso, ressaltou a ministra, o TRF1 concluiu que a manutenção da custódia provisória
era necessária para resguardar a ordem pública e interromper o recebimento de propina
pelo deputado Jorge Picciani, tendo em vista a existência de indícios de que a obtenção de
vantagens ilícitas por intermédio do economista teria continuado mesmo após a deflagração
da Operação Cadeia Velha e da prisão do ex -governador Sérgio Cabral.
“Em juízo de cognição sumária, não vislumbro o fumus boni iuris do pedido, pois o acórdão
combatido não se mostra, primo icto oculi, desarrazoado ou, muito menos, carente de
fundamentação”, concluiu a ministra ao indeferir a liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma. O relator é o ministro
Felix Fischer.
SUSPENSAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS CONTRA EMPRESAS EM FALÊNCIA
Duas empresas em processo de falência tiveram pedidos de liminar deferidos pela
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, para que sejam
suspensas execuções promovidas pela Justiça do Trabalho. Em ambos os casos, a ministra
designou o juízo universal de falência e recuperação judicial para decidir, provisoriamente,
sobre as medidas urgentes que envolvam o patrimônio das empresas.
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Os pedidos foram feitos em conflitos de competência que discutem atos de bloqueio de
valores realizados em reclamações trabalhistas que tramitam em varas especializadas de
São Paulo e de Minas Gerais. Para as empresas, após a decretação de falência, caberia ao
juízo universal as decisões sobre eventual constrição de créditos pertencentes à massa
falida.
A ministra Laurita Vaz destacou que o STJ possui o entendimento consolidado de que os
atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em
recuperação, na vigência do Decreto -Lei 7.661/15 ou da Lei 11.101/05, devem estar a cargo
do juízo universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no
artigo 6º da Lei de Falências e Recuperação Judicial.
A presidente do STJ também citou jurisprudência do tribunal no sentido de que, após
deferido o pedido de falência, os atos de execução relacionados a crédito trabalhista
incidentes sobre o patrimônio da massa falida devem ser processados no âmbito do juízo
universal, mesmo nos casos de penhora anterior.
Após a concessão das liminares, a ministra determinou a remessa dos autos ao Ministério
Público Federal para parecer.
IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR DE NUMERAÇÃO PELA PERÍCIA NÃO AFASTA CRIME DE
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO
Nas situações em que o número de série da arma de fogo está raspado ou suprimido, a
conduta do agente é equiparada à posse ou ao porte de armamento de uso restrito, mesmo
que haja a identificação posterior da numeração pela perícia técnica. A equiparação
prevista pelo artigo 16da Lei 10.826/03 tem a intenção de punir aquele que anula marca ou
sinal distintivo da arma, permitindo sua transmissão ilegal para terc eiros sem que seja
possível identificar o verdadeiro proprietário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicada pela presidente da corte,
ministra Laurita Vaz, ao indeferir pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da
condenação de três anos imposta a homem que foi preso portando um revólver calibre .38,
além de quatro munições, na companhia de dois adolescentes. Ainda na sentença
condenatória, a pena de reclusão foi substituída por pena restritiva de direitos.
No pedido de habeas corpus, a defesa alega que o réu não poderia ter sido condenado por
porte de arma de fogo de uso restrito, pois, embora tenha havido supressão parcial do
número de série, ainda foi possível identificar a arma quando da realização da perícia.
Supressão ou alteração
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a condenação de primeiro grau.
Segundo a ministra Laurita Vaz, o tribunal catarinense concluiu que, ainda que existissem
elementos não suprimidos na arma de fogo apreendida, o fato não s eria suficiente para a
desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, como
pretendia a defesa.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, o TJSC entendeu que a
supressão ou mesmo a alteração de qualquer dos s inais de identificação é suficiente para a
configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.
“Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de
deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situaç ão configuradora de
abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório,
devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito”, concluiu a
ministra ao indeferir a liminar.
O mérito do habeas corpus ainda ser á decidido pela Sexta Turma, sob relatoria do ministro
Nefi Cordeiro.
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MUNICÍPIO TEM LEGITIMIDADE PARA MOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE
SERVIDORES CONTRA BANCO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso do
município de Brusque (SC) para determinar o prosseguimento de uma ação civil pública
movida contra um banco em razão da cobrança automática de tarifa de renovação cadastral
dos servidores públicos municipais.
O entendimento do colegiado é que o município possui legitimidade ativa para tutelar os
direitos individuais homogêneos em questão, já que os entes políticos têm o dever -poder de
proteção de valores fundamentais (entre os quais a defesa co letiva de consumidores) e que
a pertinência temática e a representatividade adequada desses legitimados são presumidas.
Segundo a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o traço que caracteriza o
interesse individual homogêneo como coletivo é a eventual presença de interesse social
qualificado em sua tutela, correspondente à transcendência da esfera de interesses
puramente particulares pelo comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos
superiores, cuja preservação importa à comunidad e como um todo. Tal entendimento, na
visão da magistrada, justifica a atuação do município.
“Ainda que tenha sido mencionada como causa de pedir e pedido a cobrança da tarifa de
renovação de cadastro de servidores municipais, é certo que o direito vindicad o possui
dimensão que extrapola a esfera de interesses puramente particulares dos citados
servidores, o que é suficiente para o reconhecimento da legitimidade do ente político para
essa primeira fase da tutela coletiva de interesses individuais homogêneos” , afirmou a
ministra.
Tarifa surpresa
Segundo a petição inicial do município, o Banco HSBC debitou, em setembro de 2009, R$
38 das contas individuais e R$ 76 das contas conjuntas referentes à tarifa de renovação de
cadastro, sem autorização prévia dos serv idores municipais e sem a efetiva renovação de
cadastros.
O tribunal de origem não reconheceu a legitimidade ativa do município por considerar que o
ente político estava defendendo unicamente os direitos do grupo de servidores, e que a
proteção de direitos individuais homogêneos não está incluída em sua função
constitucional. Para o tribunal estadual, o município não teria representatividade adequada
ou pertinência temática para a demanda.
Segundo a relatora, para aferir a legitimidade, o tribunal de origem deveria ter-se limitado a
“averiguar a presença de interesse social qualificado na tutela dos interesses individuais
homogêneos mencionados na inicial, com o que estariam satisfeitos os requisitos para o
reconhecimento da legitimidade ativa do recorrente para o ajuizamento da ação civil pública
em exame”.
Nancy Andrighi lembrou que a discussão a respeito dos limites subjetivos da eventual
sentença de procedência não é matéria da primeira fase da tutela coletiva e não poderia
impedir o exame de mérito da co ntrovérsia.
MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA DE HOMEM DENUNCIADO PELA MORTE DA EX NAMORADA GRÁVIDA
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido
de revogação da prisão preventiva de um homem denunciado pelo homicídio de sua ex namorada grávida. De acordo com a ministra, a manutenção da prisão preventiva é
amparada pela gravidade do crime e pela periculosidade do réu, que justificam o receio de
reiteração.
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Ocorridos em 2013, os delitos de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro,
praticados contra a ex-namorada do denunciado e o feto que ela gestav a, foram cometidos
por meio de estrangulamento com fio de ventilador e sufocamento com travesseiro.
Segundo denúncia apresentada à Justiça de São Paulo, o homem não aceitava o fim do
relacionamento e, ao descobrir que a ex-namorada estava grávida de seis m eses de outro
parceiro, cometeu os crimes. O Ministério Público lhe imputou as condutas do artigo 121,
parágrafo 2º, incisos I, III e IV, e do artigo 125 do Código Penal.
Consta nos autos que o ex-namorado se dirigiu até a residência da vítima, com quem en trou
em luta corporal, e em seguida a matou. Alguns dias depois, apresentou -se à polícia e
alegou ter cometido o homicídio em legítima defesa.
Periculosidade
O denunciado foi preso preventivamente em 2017, após não ter sido localizado nos
endereços em que havia informado residir. A defesa alegou não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual ajuizou pedido de habeas corpus
requerendo a revogação do encarceramento. Sem sucesso, recorreu ao STJ.
De acordo com a ministra Laurita Vaz , os fundamentos presentes nos autos demonstram a
periculosidade do acusado e o fundado receio de reiteração delitiva, suficientes para
amparar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, nos moldes do artigo
312 do Código de Processo Penal (CPP).
Ao indeferir o pedido de liminar, a ministra ressaltou que a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão seria indevida, considerando a gravi dade do delito. Dado o caso
concreto, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
O mérito do recurso em habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma, sob relatoria
da ministra Maria Thereza de Assis Moura.

14

