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14 a 20 de julho de 2018
TERCEIRA TURMA REJEITA PEDIDO PARA SUSPENDER AÇÃO ATÉ TRÂNSITO EM
JULGADO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de uma empresa de
ônibus para que a ação indenizatória movida por uma passageira fosse suspensa até o
trânsito em julgado do seu processo de recuperação judicial.
Para a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, a prorrogação do prazo de
180 dias previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei de Falências e Recuperação de
Empresas (Lei 11.101/05) não deve ser aplicada de maneira genérica e indiscriminada.
“A extrapolação do prazo não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação
genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo
relacionado à empresa, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a
cada caso”, disse.
A passageira ajuizou ação de indenização por danos morais alegando ter recebido
tratamento indigno do motorista de um ônibus. A sentença negou o pedido de suspensão da
ação sob o fundamento de que o prazo da Lei 11.101/05 já havia se exaurido e condenou a
empresa a pagar R$ 5 mil de indenização.
Sem previsão legal
No recurso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), a empresa argumentou que
compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o patrimônio da recuperanda, mas o
apelo não foi provido.
A ministra Nancy Andrighi observou que a sentença de encerramento do processo
recuperacional já foi proferida pelo juízo competente, e não há na lei nenhum dispositivo
que exija o trânsito em julgado dessa decisão como condição para a retomada do trâmite
das ações, como pretendia a empresa de ônibus. Ao contrário, salientou a relatora, a lei
fala, literalmente, que o prazo de 180 dias é improrrogável.
“As exceções a essa regra autorizadas pela jurisprudência do STJ”, acrescentou, “tão
somente vedam que a retomada da marcha processual das ações movidas contra a
sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero decurso do prazo de
180 dias. Circunstância bastante diversa, entretanto, verifica -se na hipótese concreta, pois
não se cuida de simples esgotamento desse termo, mas sim de processo recuperacional
encerrado por sentença.”
Lógica recuperacional
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Segundo a ministra, é preciso considerar que cada processo de recuperação envolve
fatores complexos, os quais devem ser examinados à luz das normas que consagram a
preservação da empresa e a manutenção, na posse do devedor, dos bens de capital
essenciais à atividade.
Para ela, manter as ações suspensas por período indiscriminado, mesmo após a aprovação
do plano, ofenderia a lógica recuperacional. Os créd itos devidos devem ser satisfeitos, sob
o risco de decretação de falência, conforme o artigo 73, inciso IV, da Lei 11.101/05. Caso o
crédito não integre o plano aprovado, não há impedimento legal ao prosseguimento da
ação.
“Não é sequer razoável admitir qu e, no particular, a recorrida tenha de suportar o ônus que
a suspensão pleiteada lhe acarretaria, haja vista a pequena dimensão de seu crédito
quando comparado ao porte econômico da empresa e o tempo desde o ajuizamento da ação
(aproximadamente seis anos), o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da
jurisdição”, concluiu.
POLICIAL DENUNCIADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SÃO
GONÇALO (RJ) CONTINUA PRESO
A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiç a (STJ), indeferiu pedido
de liminar que buscava revogar a prisão de policial militar denunciado, em conjunto com
outros 95 militares, pelos supostos crimes de organização criminosa e corrupção praticados
no município de São Gonçalo (RJ). Os delitos foram investigados no âmbito da Operação
Calabar, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A defesa justificava o pedido de liberdade em respeito ao princípio da isonomia, já que
outros denunciados tiveram concedida prisão domiciliar, porém a ministra La urita Vaz
considerou a existência de elementos distintos no caso – o policial foi preso em flagrante na
companhia de traficantes durante o curso das investigações.
De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o grupo de policiais, à época lotado
no 7º Batalhão Policial Militar de São Gonçalo, teria praticado crimes como corrupção
passiva militar, corrupção ativa e venda de armas de fogo a traficantes do município
fluminense.
Ainda de acordo com o MP, após monitoramento eletrônico, o policial milita r foi encontrado
dentro de um veículo na companhia de outros traficantes, quando também foram
descobertas duas armas de fogo e diversos pinos de cocaína. De acordo com as
investigações, o policial teria negociado a entrega de dinheiro com pessoa envolvida com o
tráfico.
Similaridade
No pedido de habeas corpus, a defesa do militar alegou que, após a realização de
interrogatório e com a concordância do Ministério Público, foi concedida a prisão domiciliar
aos demais réus, mas ele foi mantido em prisão prevent iva. Para a defesa, não existe
motivo de caráter exclusivamente pessoal que justifique a discriminação e, além disso, o
réu é primário e possui bons antecedentes.
De acordo com a presidente do STJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que o
policial militar, ao ser flagrado com os traficantes no veículo, deixou de estar em situação
de similaridade com os demais réus beneficiados pela prisão domiciliar e, portanto, não se
enquadrava nas regras de equidade previstas pelo artigo 580 do Código de Pr ocesso Penal.
“Por fim, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como ocupação
lícita, família constituída e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requi sitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema, como na hipótese em tela”, concluiu a
ministra ao indeferir a liminar.
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O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma. O relator é o ministro Nefi
Cordeiro.
PRESIDENTE DO STJ CONCEDE LIMINAR PARA AFASTAR HEDIONDEZ EM TRÁFICO
PRIVILEGIADO DE DROGAS
O tráfico de drogas em sua forma privilegiada não constitui crime equiparado aos delitos de
natureza hedionda. A tese, fixada em recurso repetitivo julgado em 2016 p ela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguiu entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) no sentido de que esses delitos na modalidade privilegiada apresentam
contornos menos graves e, portanto, são incompatíveis com o conceito de he diondez.
O entendimento foi invocado mais uma vez pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, ao
afastar a natureza hedionda do delito de tráfico privilegiado e restabelecer decisão do juízo
de execuções de Tupã (SP) que, em razão do cumprimento do prazo legal, havia concedido
liberdade condicional a um preso.
O chamado tráfico privilegiado é definido pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 (Lei
de Drogas), que prevê que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde
que o agente seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa.
Já os crimes considerados hediondos estão previstos na Lei 8.072/90, além dos delitos
equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e dro gas afins e terrorismo). Crimes
dessa natureza são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto, e a
progressão de regime só pode acontecer após o cumprimento de dois quintos da pena, caso
o réu seja primário, ou de três quintos, se reinciden te.
Súmula cancelada
No habeas corpus analisado pelo STJ, o réu foi condenado e cumpre pena, na primeira
execução, por tráfico privilegiado e, em segunda execução, por tráfico ilícito de
entorpecentes – este último equiparado a hediondo. As penas somadas t otalizavam 13 anos
e oito meses de reclusão, em regime fechado.
Após a concessão do livramento condicional, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu
recurso interposto pelo Ministério Público e cassou o benefício, sob o fundamento de que o
réu seria reincidente específico em crimes hediondos, por equiparação.
A ministra Laurita Vaz ressaltou que, ao julgar a PET 11.796 sob a sistemática dos recursos
repetitivos e afastar a hediondez do crime de tráfico privilegiado, a Terceira Seção também
decidiu cancelar a Súmula 512, que anteriormente fixava que a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não afastava o
caráter hediondo do delito de tráfico.
“Dessa forma, afastada a hediondez do crime de tráfico de d rogas, na sua forma
privilegiada, não se pode reconhecer a reincidência específica para os efeitos da concessão
de livramento condicional, sendo inaplicável o inciso V do art. 83 do Código Penal”,
concluiu a ministra ao deferir o pedido de liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Quinta Turma, sob relatoria do
ministro Felix Fischer.
NÃO É LEGÍTIMA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM COMARCAS COM
DEFENSORIA ESTRUTURADA
Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelecem que, caso exista Defensoria Pública na comarca, não se justifica a nomeação
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de advogado dativo, especialmente quando não há circunstâncias que impeçam a atuação
do órgão no caso.
Com base nesse entendimento, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, deferiu
parcialmente liminar em habeas corpus impetrado em favor de uma pessoa acusada de
homicídio.
Segundo os autos, a nomeação do defensor dativo ocorreu assim que não foi apresentada
resposta à acusação no pra zo legal. Diante da nomeação, a Defensoria Pública pediu a
declaração de nulidade do ato e a imediata remessa do processo àquele órgão para que
assumisse a defesa do acusado. O pleito foi indeferido, o que motivou o ajuizamento de
habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás. Denegada a ordem, outro habeas corpus foi
impetrado no STJ.
Defensor natural
A Defensoria alega que a nomeação do advogado dativo violou o princípio acusatório, pois
o julgador não deve “escolher” o responsável pela defesa do acusado. Além disso, a
nomeação também estaria contra o princípio do defensor natural, que garante uma defesa
efetiva e não meramente formal.
Além do reconhecimento da ilegalidade da nomeação do advogado dativo, a Defensoria
pede a anulação dos atos processuais já praticados e a reabertura de prazo para
apresentação da resposta à acusação.
Na análise do pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz citou decisão da Quinta Turma do
STJ em que o ministro Jorge Mussi se reportou a precedente do STF segundo o qual o
processo é nulo quando há nomeação de defensor dativo em comarca com Defensoria
Pública estruturada. Por esse entendimento, a designação de advogado ad hoc só é
admitida quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou se este não está
devidamente org anizado, ocorrendo desproporção entre assistidos e defensores.
Sem prejuízo
Em sua decisão, a presidente do STJ determinou a remessa imediata dos autos à
Defensoria Pública de Goiás, que receberá o processo na fase em que se encontra. No
entanto, a ministra não atendeu o pedido de anulação dos atos já praticados, pois não foi
demonstrado nenhum prejuízo ao réu.
“Quanto à declaração de nulidade dos atos já praticados, porém, não verifico a presença
dos requisitos para a concessão da liminar, pois não está demonstrado nos autos o prejuízo
à defesa pela atuação do defensor dativo”, explicou a ministra.
Ela citou o artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será
declarado nulo “se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou par a a defesa”.
O mérito do habeas corpus será julgado posteriormente pela Sexta Turma, sob relatoria do
ministro Rogerio Schietti Cruz.
MINISTRA DETERMINA SOLTURA DE RÉU PRESO COM BASE EM ENUNCIADO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA
Por considerar ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), a presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, determinou a soltura de réu que teve prisão decretada
com fundamento no Enunciado 14 do Fórum Nacional dos Juízos Criminais (Fonajuc).
O enunciado estabelece que réu condenado pelo tribunal do júri deve ser imediatamente
recolhido ao sistema prisional, entendimento considerado pela ministra como antijurídico e
contrário à atual posição do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ sobre o tema.
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Em abril de 2018, o réu foi condenado pelo conselho de sentença à pena de 30 anos de
reclusão, em regime fechado, por homicídio ocorrido em 2007 na cidade de Gurupi (TO).
Após a decisão do júri, o magistrado decretou a prisão com base no Enunciado 14 do
Fonajuc e por entender que, ainda que o réu fosse beneficiário do princípio constitucional
da não culpabilidade até que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória, seria
igualmente necessário preservar o princípio da vontade soberana dos jurados.
O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que considerou que a
custódia cautelar foi justificada pela necessidade de resguardar a aplicação da lei penal,
inclusive porq ue o réu esteve foragido durante vários anos.
Ao STJ, a defesa argumentou que o paciente está preso há mais de 60 dias e que não há
na sentença nenhuma referência à necessidade de segregação preventiva ou motivo
concreto para a custódia.
Elementos concretos
A ministra Laurita Vaz destacou inicialmente que, de acordo com o artigo 312 do CPP, na
decretação ou manutenção da prisão preventiva, o juiz deve apontar, expressamente,
elementos reais e concretos que mostrem que o indiciado ou acusado, caso permaneça
solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal.
Ela também ressaltou que, no STF, prevalece o entendimento de que é descabida a
utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem se quer foi
confirmada em segundo grau, pois, caso contrário, haveria a implementação de um tipo de
execução provisória em primeira instância.
Da mesma forma, destacou a ministra, há jurisprudência no STJ no sentido de que apenas
com o exaurimento da jurisdiç ão ordinária é legítimo iniciar a execução provisória da pena
privativa de liberdade.
“No mais, cabe ainda ressaltar que os fatos que ensejaram a condenação ocorreram em
8/12/2007 e que o Ministro Felix Fischer já havia concedido a ordem de habeas corpus em
favor do Paciente, fundada na ausência de requisitos da prisão preventiva. Nesse aspecto,
determinar a prisão processual na sentença condenatória, datada de 25/4/2018, ofende,
igualmente, o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão d o decurso
de longo período de tempo entre os fatos e a cautela decretada”, afirmou a ministra, em
referência ao HC 411.355.
Além de determinar a soltura do réu, a ministra aplicou medidas cautelares como o
comparecimento periódico em juízo, o recolhimento noturno e a proibição de sair da
comarca quando a permanência seja necessária para a investigação ou instrução.
O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma. O relator é o ministro
Felix Fischer.
MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA DE HOMEM ACUSAD O DE TENTAR MATAR QUATRO
POLICIAIS
Um homem denunciado por tentar matar quatro policiais teve pedido de liberdade indeferido
pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz. A
periculosidade social do acusado, que acumula consid eráveis antecedentes criminais,
demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, segundo a ministra.
De acordo com a denúncia, em 1999, o homem conduzia veículo roubado e foi parado em
um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR -116, em São Paulo, onde apresentou
documentos falsos. Armado e, em tese, visando à impunidade de crimes anteriores, ele
resistiu à prisão e disparou contra dois policiais, ferindo um deles gravemente.
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No mesmo dia, ele ainda usou arma de fogo para assaltar um indivíduo, a fim de levar
dinheiro e bens, incluindo seu carro. Com o segundo veículo roubado, foi novamente parado
em outro posto policial, onde disparou contra outros dois policiais, que conseguiram
prendê-lo.
Confissão
O réu foi pronunciado pelos crimes de tentati va de homicídio, por quatro vezes, uso de
documento falso e roubo majorado com emprego de arma.
A defesa ajuizou habeas corpus com pedido de liminar para revogar a prisão preventiva. No
entanto, a ministra Laurita Vaz destacou o fato de que, segundo o Trib unal de Justiça de
São Paulo, todos os crimes foram confessados pelo réu em seu interrogatório judicial.
Para a presidente do STJ, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais que
possibilitariam o deferimento da liminar em habeas corpus, que sã o situações de abuso de
poder ou de manifesta ilegalidade sanável na atual fase processual.
“O Tribunal de origem afirmou que a custódia cautelar do Paciente revela -se necessária
pela garantia da ordem pública, tendo destacado que o modus operandi dos delitos
investigados no presente feito demonstra a sua periculosidade social, circunstância que
denota, em princípio, a necessidade da manutenção da prisão cautelar”, concluiu a ministra.
O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma, sob relatoria d o ministro Nefi
Cordeiro.
NEGADO PEDIDO DE LIBERDADE DE EDUARDO CUNHA NO PROCESSO DA
CONDENAÇÃO NO CASO DO PORTO MARAVILHA
A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do ex -deputado Eduardo Cunha
(MDB-RJ) não foi suficiente para justificar a concessão de liminar para a sua liberdade,
após condenação em primeira instância no caso que envolveu o pagamento de propina nas
obras do Porto Maravilha, investigado na Operação Sepsis.
Ao analisar o pedido do ex-parlamentar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministra Laurita Vaz, justificou que não há ilegalidade patente na decisão que manteve a
prisão preventiva de Eduardo Cunha, inviabilizando a concessão da liminar.
A ministra destacou a gravidade do s fatos narrados e o risco de reiteração delitiva apontado
pelo juízo de primeiro grau como argumentos suficientes para a manutenção da prisão.
Além disso, segundo a magistrada, como a instrução criminal no feito já foi concluída, fica
superada a alegação da defesa de excesso de prazo da prisão preventiva.
A investigação do caso foi iniciada após delações premiadas de executivos da Odebrecht,
que relataram o pagamento de propina para Eduardo Cunha com o objetivo de facilitar a
liberação de recursos do FGTS para obras do Porto Maravilha, projeto de revitalização da
zona portuária do Rio de Janeiro iniciado em 2011.
A sentença do caso foi prolatada em junho de 2018, e condenou o ex -deputado a 24 anos e
10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de cor rupção passiva e lavagem de
dinheiro. De acordo com a sentença, Cunha foi favorecido em, pelo menos, R$ 89 milhões.
Mérito pendente
Antes de chegar ao STJ, a liminar do pedido de liberdade foi negada pelo tribunal de
origem, estando pendente a análise de m érito do habeas corpus. A ministra Laurita Vaz
destacou que o atalho processual não pode ser ordinariamente usado, já que é uma
possibilidade para casos em que há decisão teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade, na medida que força um pronuncia mento adiantado da instância superior,
subvertendo a regular ordem do processo.
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“Assim, o caso em apreço 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”, fundamentou a
ministra.
Após parecer do Ministério Público Federal no caso, o mérito do habeas corpus se rá julgado
pelos ministros da Sexta Turma, sob a relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, prevento
nos casos da Operação Sepsis.
EX-DIRETOR DO GRUPO OAS CONDENADO NA OPERAÇÃO LAVA JATO TEM PRISÃO
MANTIDA
Em decisão liminar, a presidente do Superior Tr ibunal de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, indeferiu pedido de declaração de nulidade da prisão do ex -diretor do grupo OAS,
Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) à pena de 1 ano e 10 meses de p risão, em regime aberto, por crime de
corrupção investigado no âmbito da Operação Lava Jato.
De acordo com a ação penal, o ex -diretor da construtora teria sido um dos responsáveis
pelo pagamento de vantagens indevidas no esquema de fraudes à licitação na Petrobras,
inclusive com distribuição de propina a agentes e partidos políticos.
O executivo foi condenado pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba à pena de seis anos
de prisão, mas, em segunda instância, o TRF4 reduziu a condenação do executivo para 1
ano e 10 meses de reclusão.
Súmula
Com fundamento em sua Súmula 122, o TRF4 determinou que, encerrada a jurisdição
criminal de segundo grau, deveria ter início a execução da pena imposta ao réu,
independentemente da eventual interposição de recurso especi al ou extraordinário.
Todavia, para a defesa do ex-diretor da OAS, o tribunal não apontou qualquer justificativa
sobre a necessidade da decretação da prisão, o que configuraria constrangimento ilegal ao
réu.
A ministra Laurita Vaz destacou que o STJ já pro feriu decisões nas quais considerou
legítima a decretação da prisão em situações em que a jurisdição de segundo grau já se
encontra exaurida, consoante orientação recente firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
“Assim, primo ictu oculi, não há como constatar a patente ilegalidade sustentada pela
Defesa – o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada”,
concluiu a ministra ao indeferir o pedido liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Quinta Turma , sob relatoria do
ministro Felix Fischer.
ADVOGADO ACUSADO DE MANTER OFICINA DE ARMAS DE FOGO EM CASA
PERMANECE PRESO
Um advogado preso em flagrante em Minas Gerais por, supostamente, manter em sua
residência uma oficina de armas de fogo teve pedido de l iminar em habeas corpus
indeferido pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz.
Ela afirmou que a manutenção da prisão preventiva é justificada como garantia da ordem
pública, considerando a gravidade concreta do crime imput ado. Além disso, apontou a
ministra, haveria o risco de reiteração delitiva, indicado pela existência de uma condenação
por comércio ilegal de arma de fogo, ainda pendente de trânsito em julgado.
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A prisão preventiva foi decretada em abril. O réu foi denunc iado pela suposta prática dos
delitos tipificados nos artigos 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Armas e munições
Conforme os autos, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão na
residência do denunciado após inf ormações de que no local funcionava uma oficina de
conserto de armas de fogo. Foram localizadas três armas de diferentes calibres, uma delas
sem numeração, além de cartuchos e munições de uso restrito.
A defesa requer a revogação da prisão ou sua substitui ção por domiciliar. Alega
fundamentação genérica da custódia preventiva e ausência dos seus requisitos, além de
violação dos direitos do paciente, que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, visto
que está recolhido provisoriamente em cela comum.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o decreto prisional por entender que estão
presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como os requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
De acordo com a ministra Laurita Vaz , a apreciação da situação carcerária para eventual
substituição da prisão preventiva demandaria “exame mais aprofundado das circunstâncias
fático-probatórias analisadas pelas instâncias ordinárias, tarefa insuscetível de ser
realizada em juízo prelibatóri o singular, salvo ilegalidade patente aferível prima facie, o que
não é o caso”.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Quinta Turma, sob a relatoria do
ministro Joel Ilan Paciornik.
PEDIDO DE LIBERDADE AO EX-PRESIDENTE LULA É NEGADO LIMINARMENTE PELO
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
O ministro Humberto Martins, vice -presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
exercício da presidência, indeferiu liminarmente nesta quarta -feira (18) um habeas corpus
impetrado por particular que pedia a liberdade do ex -presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
preso em Curitiba.
O ministro justificou a decisão devido a posicionamento expresso da defesa constituída pelo
ex-presidente em recente julgamento de habeas corpus impetrado por terceiros em favor de
Lula.
Humberto Martins destacou que, ao ser regularmente intimado, o advogado Cristiano Zanin
Martins, defensor de Lula, assinalou expresso desinteresse não só naquela, mas em
qualquer outra representação excepcional, ou seja, de terceiros não constituídos para
defender o ex-presidente.
Desta forma, segundo o ministro Humberto Martins, o indeferimento liminar é uma medida
que respeita o posicionamento da defesa expresso no HC 434.338, analisado durante o
plantão judiciário de janeiro de 2018.
Na ocasião, a defesa do ex-presidente reconheceu a boa intenção do impetrante, mas não
autorizou qualquer forma de representação judicial ou e xtrajudicial em nome de Lula que
não seja através dos advogados legalmente constituídos para representá -lo e defender seus
direitos e interesses.
Trânsito em julgado
Neste último pedido, o impetrante citou decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal
(STF) que concederam liberdade a condenados em segunda instância como exemplos de
fatos novos para rediscutir a prisão após condenação em segunda instância. O advogado
particular solicitou a liberdade provisória do ex -presidente até o trânsito em julgado do
processo do triplex.
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Humberto Martins afirmou que, em 2016, o STF passou a adotar o entendimento de que não
viola a presunção constitucional de não culpabilidade a execução provisória da pena
quando pendente recurso sem efeito suspensivo, como são os rec ursos extraordinários (ao
STF) e especial (ao STJ), situação processual do ex -presidente.
“Desse modo, não há plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, pois a
possibilidade de execução provisória da pena encontra amparo na jurisprudência das Cort es
Superiores, o que, por si só, é suficiente para o indeferimento do pedido”, fundamentou o
ministro ao lembrar que a matéria já foi analisada por diversas vezes pelo STF, STJ e
também pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
O indeferimento liminar do habeas corpus representa a sua extinção, conforme concluiu o
Vice-Presidente Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ.
SUSPENSA APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE QUE NÃO FOI OBJETO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Para o reconhecimento da pr ática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é
imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar pelo diretor do
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa ao apenado por meio de
advogado ou defensor público.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicada pelo vice presidente da corte, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, ao deferir
pedido liminar e suspender a aplicação dos efeitos de decisão de um juízo de execuções
penais do Paraná que, sem a instauração de PAD, determinou a regressão definitiva do
regime semiaberto para o fechado, em virtude do cometimento de falta grave.
Após a decisão do magistrado de primeiro grau, a defesa do apenado apresentou recurso
ao Tribunal de Justiça do Paraná, porém o tribunal manteve a regressão do regime por
considerar que a realização da audiência de justificação, com a oitiva do condenado
acompanhado pela defesa, teria suprido a não instauração do procedimento administrativ o
disciplinar.
Por esse motivo, a corte paraense entendeu que não houve a violação dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
O ministro Humberto Martins lembrou que, em 2013, ao julgar recurso especial repetitivo, a
Terceira Seção fixou entendimento no sentido da impresci ndibilidade do processo
administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave.
Posteriormente, em 2015, o STJ editou a Súmula 533, cujo enunciado também confirma a
necessidade do PAD nos casos de falta disciplinar no âmbito da execução penal.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Sexta Turma, sob relatoria do ministro
Nefi Cordeiro.
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FLANELINHA SEM REGISTRO NÃO CONFIGURA
CONTRAVENÇÃO PENAL
O exercício da função de guardador ou lavador de carros, conhecida popularmente como
flanelinha, não configura atividade econômica especializada apta a caracterizar a
contravenção penal prevista pelo artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 – exercer profissão ou
atividade econômica sem preencher as condições exigidas por lei.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça levou a
presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a deferir liminar para suspender os efeitos da
condenação à pena de um mês e 15 dias aplicada contra um guardador autônomo de carros
que trabalhava sem autorização na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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De acordo com o Ministério Público, o flanelinha exercia a atividade no bairro carioca
mesmo sem cumprir as condições previstas na Lei Federal 6.242/75, no Decreto
Presidencial 79.797/77 e na Lei Mu nicipal 1.182/87. Segundo o MP, em um dos casos
apontados por testemunhas, o guardador cobrou R$ 20 para vigiar um veículo estacionado
no local e chegou a discutir com uma pessoa que discordou do valor cobrado.
Conduta atípica
Após a condenação em primeira instância, o guardador apelou ao Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ), mas a sentença foi mantida sob o fundamento de que não seria plausível
o argumento de atipicidade da conduta, já que ele exercia a atividade sem observar as
condições estabelecidas na legislação.
Ainda segundo o TJRJ, também não seria possível reconhecer a insignificância da conduta
em virtude da quantia abusiva exigida para o estacionamento dos veículos e da insegurança
social gerada pelo comportamento do réu.
A ministra Laurita Vaz destacou entendimentos do STF e do STJ no sentido de que é atípica
a conduta de exercer a atividade de guardador de carros sem o registro nos órgãos
competentes, ainda que esta exigência esteja prevista em lei.
“Desse modo, verifica-se, na hipótese, a plausibilidade do direito invocado e o risco na
demora do provimento jurisdicional, tendo em vista que se trata de acórdão condenatório
confirmado em segunda instância e, portanto, sujeito à execução imediata”, concluiu a
ministra ao deferir o pedido de liminar.
O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Sexta Turma. O relator é o ministro
Nefi Cordeiro.
PRESIDENTE JULGA PREJUDICADO PEDIDO DA PGR SOBRE HABEAS CORPUS DE
LULA
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, julgou prejudicado pedido
da Procuradoria-Geral da República para impedir a ordem de soltura do ex -presidente Luiz
Inácio Lula da Silva determinada por desembargador federal plantonista do Tr ibunal
Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). A ministra considerou que houve perda do objeto
do pedido formulado pela PGR, pois o conflito de competência envolvendo ordens e contra ordens de prisão no tribunal foi solucionado pelo próprio TRF -4.
A petição apresentada pela PGR pedia que o STJ decidisse sobre habeas corpus relativos
ao ex-presidente. A procuradoria sustentava que: “como a prisão fora determinada pelo
colegiado da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região — e já foi sujeita a
controle do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal — descabe sua
impugnação em habeas corpus contra o juízo de primeiro grau que é mero executor de
determinação do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região".
Para a presidente Laurita Vaz, no entanto, o conflito foi resolvido pelo presidente do TRF -4,
desembargador Thompson Flores, e a própria ministra já havia decidido sobre o tema no
julgamento do HC 457.922/PR. Na ocasião, a ministra considerou “absoluta incompetência
do Juízo Plantonista para deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal”. Ten do sido superada a decisão apontada como
ilegal, a ministra julgou esvaziado o objeto da petição.
STJ MANTÉM PRISÃO DO EX-SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DE SP POR DESVIO DE
VERBAS NAS OBRAS DO RODOANEL MÁRIO COVAS
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido
liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário de Logística e
Transportes de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, acusado de participar de
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organização criminosa que desviou verbas públicas da construção do Rodoanel Viário Mário
Covas – Trecho Norte.
Lourenço foi investigado pela Polícia Federal na Operação Pedra no Caminho, uma espécie
de braço da Operação Lava Jato em São Paulo. Junto com outros acusados, Lourenço teve
a prisão preventiva decretada no mês passado, junho de 2018.
Houve a impetração de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3),
mas o pedido liminar foi indeferido.
No STJ, a defesa pediu a suspensão da ordem de prisão e a soltura de Lourenço. Alegou a
necessidade de mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF), a ausência
dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da
prisão preventiva, a ausência de conduta ilícita ou do propósito de eliminar provas por parte
de Lourenço, e também a ausência de motivação para a decretação da prisão.
Ausência de ilegalidade
Ao analisar o pedido, Laurita Vaz não constatou excepcionalidade ou ilegalidade patente
que autorizasse a superação da Súmula 691/STF, que sedimentou não competir ao STF
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator qu e, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
De acordo com a ministra, o relator do TRF decidiu manter a prisão de Lourenço para a
garantia da aplicação da lei penal, pela conveniência da instrução criminal e pela garantia
da ordem pública. Segundo o relator, existiria o risco de que o ex -secretário pudesse
“imediatamente dirigir condutas voltadas à destruição de provas e coação de testemunhas”.
Conforme afirmou o relator no TRF, Lourenço “é tido como o principal articulador entre os
contratos aditivos (...) entre as empreiteiras e outros setores políticos”, não tendo se
afastado do cargo de presidente da Companhia Energética de São Paulo (CESP) até o dia
do cumprimento da prisão. Nesse sentido, a prisão impediria a “reiteração deli tiva em
outros órgãos públicos responsáveis por grande movimentação financeira de recursos do
Estado”.
Decretação legítima
Segundo a presidente do STJ, Lourenço poderia, em liberdade, usar de influência política e
econômica “para a coação de testemunhas – algumas delas foram suas subordinadas –, e
eventual destruição de provas, dado que mandou triturar documentos ou o fez por conta
própria, o que aparenta, à primeira vista, o intento de aniquilar a possibilidade de colheita
do material probatório”.
Haveria ainda, de acordo com Laurita Vaz, a “possibilidade de, em liberdade, voltar a
praticar as mencionadas condutas”, sendo “evidente a legitimidade da decretação de prisão
cautelar como fundamento à garantia da ordem pública e econômica, e à instrução
criminal”.
HUMBERTO MARTINS NEGA PEDIDO PARA EX -PRESIDENTE CONCEDER ENTREVISTAS
DENTRO DA PRISÃO
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no
exercício da presidência, indeferiu nesta quinta -feira (19) um pedido para que o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse conceder entrevistas de dentro da prisão, em
Curitiba.
No pedido, o advogado Ricardo Luiz Ferreira justificou que, apesar de não possuir
procuração nos autos para defender o ex -presidente, se vê ameaçado de sofrer ato de
coação e que a impetração se justificaria pela defesa da liberdade de imprensa.
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O advogado contesta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que, na
visão do impetrante, não analisou os atos da magistrada da 12ª Vara d e Execução Penal de
Curitiba que indeferiu os pedidos de entrevistas e sabatinas dirigidas ao ex -presidente.
Sobre a liberdade de imprensa, o advogado argumentou que não compete a juíza da
execução penal julgar qual entrevista tem ou não tem utilidade, sob pena de decretar-se
censura prévia. Para o impetrante, o direito de dar entrevistas extrapola a sua capacidade
de “no mínimo ser o maior cabo eleitoral do país”.
Humberto Martins destacou que o ato impugnado consiste em decisão monocrática contra a
qual não foi interposto agravo regimental perante o TRF4. Desta forma, segundo a
jurisprudência do STJ, não se admite habeas corpus antes do exaurimento das instâncias
antecedentes.
Desinteresse
Ao indeferir liminarmente o pedido, isto é, extinguir a tramitação do feito no STJ, Humberto
Martins lembrou o posicionamento da defesa legalmente constituída pelo ex -presidente
Lula, no sentido de não existir interesse na continuidade de tramitação de habeas corpus
impetrados por terceiros em favor do ex-presidente.
“Ademais, cumpre notar que, no caso em tela, embora seja inegável a possibilidade
constitucional de que qualquer do povo impetre habeas corpus, forçoso é reconhecer que,
em se tratando de paciente que conta com defesa constituída e atuante, deve ser
reconhecido o caráter eminentemente supletivo da ampliação da legitimação para o remédio
heroico, uma vez que deverá caber precipuamente à defesa constituída a decisão acerca da
oportunidade e conveniência, bem como do teor da atuação defensiva”, fundamentou
Martins.
O ministro explicou que, apesar do impetrante ter se indicado e também incluído um outro
advogado que teria sofrido ilegalidades no processo como pacientes do habeas corpus, não
foi formulado pedido específico em favor de tais pacientes, limitando -se a incluir, de forma
lacônica, que o habeas corpus fosse concedido para que a autoridade coatora “se abstenha
de perseguir quem luta pela liberdade de outrem”.
Tal situação, segundo o presidente em exercício do STJ, impede a análise do pedido
referente aos demais pacientes. “Ocorre, entretanto, que tal grau de generalidade se revela
incompatível com a necessidade de individualização da pretensão e de definição dos limites
do writ”, razão pela qual indeferiu liminarmente o habeas corpus.
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