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EX-GOVERNADOR DO DF NÃO CONSEGUE SUSPENDER CONDENAÇÃO POR 
IMPROBIDADE 

O ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido do ex -
governador do Distrito Federal José Roberto Arruda para suspender os efeitos de 
condenação por ato de improbidade administrativa, objeto da Operação Caixa de Pandora. 
O ministro concluiu que o recurso submetido ao tribunal não tem plausibilidade jurídica, 
razão pela qual não pode ter o efeito de suspender desde logo a decisão recorrida.  
A defesa de Arruda pediu o reconhecimento da nulidade da condenação ou, no mínimo, que 
fosse dado efeito suspensivo ao recurso que tramita no STJ. Com isso, a decisão do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) que condenou Arruda ficaria suspensa até o 
julgamento do recurso no STJ e ele voltaria a ter condições de se candidatar às ele ições 
deste ano. 
Perícia  
Arruda foi condenado por atos revelados pela Operação Caixa de Pandora. De acordo com 
as investigações, haveria um esquema de compra de apoio parlamentar montado pelo então 
governador junto a deputados distritais. O esquema ficou conhecido como mensalão do 
DEM. 
No bojo do RHC 68.893, a Quinta Turma do STJ deferiu o pedido formulado pela defesa, 
para realização de perícia no aparelho utilizado para captação da escuta ambiental 
produzida pelo delator Durval Barbosa.  
A defesa do ex-governador sustenta, assim, que essa medida seria relevante para o 
julgamento do recurso contra a condenação por improbidade (AREsp 747.469). De acordo 
com a defesa, outras ações de improbidade administrativa objeto da Operação Caixa de 
Pandora estariam sendo paulatinamente suspensas, no aguardo do resultado da perícia 
determinada. 
Outras provas 
Ao analisar o pedido, o ministro Gurgel de Faria concluiu que um dos requisitos para a 
concessão do efeito suspensivo não está presente no caso – a plausibilidade do direito 
alegado, isto é, a elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação.  
De acordo com a análise do ministro, a partir do exame da decisão do TJDF, percebe -se 
que “a condenação imposta levou em consideração não só a escuta ambiental, a q ual a 
defesa sustenta ser ilegal, mas, também, outros elementos, como, por exemplo, a prova 
testemunhal produzida nos autos, com garantia às partes da paridade de armas e do devido 
processo legal”.  
“Desse modo, forçoso convir que as questões levadas a desl inde foram decididas com 
esteio no suporte fático-probatório e, por essa razão, a desconstituição de tais posições, 
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sobretudo no tocante à materialidade da conduta tida como ímproba, levaria 
necessariamente à reavaliação de toda a estrutura probatória traz ida aos autos, desiderato 
que não se coaduna com a via especial eleita (inteligência da Súmula 7 do STJ)”, concluiu o 
ministro Gurgel de Faria. 
Por fim, o ministro esclareceu que, embora tenha recebido memoriais da ex -deputada 
Jaqueline Maria Roriz, que também recorre de condenação, não há nos autos pedido 
semelhante ao de Arruda feito pela defesa dela.  

 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PODE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, DECIDE 
PRIMEIRA TURMA 

As empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar de licitação, 
desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica.  

Com base nesse entendimento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que, inexistindo autorização legislativa, é incab ível a inabilitação automática de 
empresas submetidas à Lei 11.101/2005 unicamente em virtude da não apresentação de 
certidão negativa de recuperação judicial.  

Segundo o relator, ministro Gurgel de Faria, mesmo que a Lei da Recuperação Judicial 
tenha  substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e 
extrajudicial, o artigo 31 da Lei 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à 
nova sistemática. 

Para o relator, mesmo para empresas em recuperação judicial, existe a previ são de 
possibilidade de contratação com o poder público, o que, como regra geral, pressupõe a 
participação prévia em processos licitatórios.  

Atividade econômica  

Segundo Gurgel de Faria, o objetivo principal da legislação é viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.  

O ministro destacou que a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que a 
Administração não pode realizar interpretação extensiva ou restrit iva de direitos quando a 
lei assim não dispuser de forma expressa.  

“A interpretação sistemática dos disposi t ivos das Leis 8.666/1993 e 11.101/2005 leva à 
conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, 
pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica 
atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a 
manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores”, 
concluiu o ministro. 

 

PRESO POR ESQUEMA DE DESVIO DE COMBUSTÍVEL NO RIO TEM PEDIDO DE 
LIBERDADE NEGADO 

A presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu pedido liminar de revogação 
de custódia preventiva de um homem preso por supostamente integrar organização 
criminosa em esquema de desvio de combustível de oleodutos da Transpetro em diversos 
municípios do estado do Rio de Janeiro, especialmente em Duque de Caxias.  

O esquema contava com a participação de sete membros, entre eles dois policiais militares, 
que empregavam arma de fogo para garantir o sucesso das empreitadas planejadas. A 
denúncia imputa ao acusado os delitos previstos no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso II, 
dalei 12.850 de 2013. 
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Com base nos autos do caso e na jurisprudência da Corte, a presidente do STJ, ministra 
Laurita Vaz, entendeu que há necessidade de segregação do acusado, como forma d e 
diminuir ou cessar as atividades criminosas, além de destacar a gravidade concreta do 
delito de esquema de desvio de combustível de oleodutos em vários pontos do Rio de 
Janeiro. A decisão foi tomada durante o recesso forense, em julho.  

Organização criminosa 

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, as investigações 
demonstraram a existência de organização criminosa robusta, na qual os participantes 
teriam atividades específ icas para atingir o objetivo de subtração de óleo combustív el. O 
acusado era incumbido de atividades relacionadas a escavações, furos, soldas e instalação 
de tubos e mangueiras para acessar os oleodutos e subtrair o óleo.   

Entre os argumentos sustentados pela defesa no habeas corpus, estava o de não se 
encontrarem presentes os requisitos necessários para autorizar a prisão cautelar do 
acusado. Além disso, alegaram que o preso possui bons antecedentes e é réu primário. Por 
essas razões, requereram a revogação da prisão preventiva em caráter de urgência, ainda 
que mediante imposição de medidas cautelares alternativas.  

Contudo, segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), as 
condutas atribuídas ao acusado revelam forte esquema destinado à atividade criminosa em 
moldes empresariais, de modo que nenhuma medida além da prisão preventiva seria capaz 
de cessar as frequentes subtrações de óleo.  

Delito grave  

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de 
um ou mais dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Para isso o julgador 
deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado 
ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou 
a aplicação da lei penal”, explicou a  ministra. 

A presidente do STJ destacou que, para o TJRJ, a gravidade do delito, diante da forma que 
costumavam agir para atingir o intento criminoso dos envolvidos, demonstra a necessidade 
da medida extrema para garantir a ordem pública, sendo imprescindível desarticular o grupo 
criminoso e interromper suas atividades, de modo a impedir a reiteração criminosa.  

O acórdão, acrescentou a ministra, também reforçou que a subtração de óleo envolve 
diversos riscos à sociedade local, pois a perfuração dos dutos, o  transporte rodoviário do 
óleo e o seu armazenamento incorreto podem provocar explosões com terríveis 
consequências, inclusive de perdas humanas e ambientais.  

O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Quinta Turma, sob relatoria do ministro 
Ribeiro Dantas. 

 

MANTIDA PRISÃO DE EMPRESÁRIOS SUSPEITOS DE PARTICIPAR DE ESQUEMA 
CRIMINOSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO RJ 

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martin s, 
indeferiu pedido de liminar em habeas corpus impetrado em favor dos empresários Miguel 
Iskin e Gustavo Estellita Cavalcanti Pessoa, suspeitos de integrarem um esquema de 
fraudes em licitações na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, durante o 
governo Sérgio Cabral. A decisão se deu durante o mês de julho, quando o ministro esteve 
no exercício da presidência.  

A prisão preventiva dos empresários foi decretada no âmbito da Operação Fatura Exposta. 
De acordo com a denúncia, foi montado um esquema na Secretaria de Saúde fluminense 
para beneficiar o empresário Miguel Iskin e seu sócio Gustavo Estellita, direcionando 
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l icitações a fim de que suas empresas saíssem como vencedoras, inclusive em pregões 
internacionais. 

Supressão de instância  

Como o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) já havia negado o pedido de 
liminar, o ministro Humberto Martins entendeu pela impossibilidade de apreciação do pedido 
por força da Súmula 691 do STF, que não admite habeas corpus contra decisão que nega 
pedido de liminar na instância de origem, sob pena de supressão de instância.  

Somente em casos excepcionais, o STJ considera que deve ser afastado esse impedimento 
para fazer cessar eventual constrangimento ilegal ao direito de liberdade, mas, ao apreciar 
as alegações dos empresários, o presidente em exercício não identif icou essa 
excepcionalidade. 

“Em análise não exauriente, não observo flagrante ilegalidade, pois o decreto prisional 
demonstra, primo ictu oculi, a necessidade da segregação dos pacientes, como forma de 
diminuir ou cessar as atividades criminosas, além de destacar a gravidade concreta do 
delito”. 

O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela Sexta Turma do STJ. A relatoria é do 
ministro Rogerio Schietti Cruz.  

 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE RISCO CIRÚRGICO JUSTIFICA 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Na relação médico-paciente, a prestação de informações corretas e suficientes sobre o 
diagnóstico, a proposta de tratamento e os riscos existentes em eventuais procedimentos 
cirúrgicos constitui direito do paciente e de seus representantes legais, já que tais 
informações são necessárias para o convencimento e a tomada de decisão sobre a 
intervenção médica. A falta dessas informações representa falha na prestação do serviço e, 
somada a elementos como o dano e o nexo causal, gera o dever de indenização por danos 
morais. 

O entendimento foi estabelecido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e, por  maioria, f ixar 
indenização por danos morais de R$ 200 mil a um paciente e seus pais, devido à falta da 
prestação de informações suficientes que permitissem que a família pudesse decidir 
adequadamente sobre tratamento neurocirúrgico. A indenização deverá s er suportada pelo 
médico e pelo hospital.  

“O dano indenizável, neste caso, não é o dano físico, a piora nas condições físicas ou 
neurológicas dos pacientes. Todavia, este dano, embora não possa ser atribuído a falha 
técnica do médico – e que parece mesmo não ocorreu, conforme exsurge dos autos –, 
poderia ter sido evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que 
permitiria que o paciente não se submetesse ao procedimento”, afirmou no voto vencedor o 
ministro Luis Felipe Salomão. 

Procedimento diferente 

De acordo com os autos, o paciente procurou o médico porque apresentava tremores no 
braço direito, decorrentes de traumatismo crânio-encefálico ocorrido após acidente em 
1994. Na consulta, realizada em 1999, o médico sugeriu um procedimento cirú rgico que 
teria anestesia local e duração máxima de duas horas.         

Segundo os autores da ação judicial, o paciente teria chegado calmo e consciente ao 
hospital, mas, após a cirurgia, nunca mais voltou a andar, tornando -se dependente de 
cuidados, inclusive para se alimentar.  
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Para a família, houve erro médico e a realização de procedimento cirúrgico diferente da 
proposta oferecida pelo cirurgião responsável, com a aplicação de anestesia geral, sem que 
houvesse a prestação de informações adequadas à famíl ia. 

Direito de decidir  

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos 
morais e materiais, com sentença mantida pelo TJDF. Segundo o tribunal, a perícia técnica 
concluiu que não houve erro médico e, além disso, a testou que a piora clínica do paciente 
ocorreu por uma série de fatores, de forma que não seria possível atribuir exclusivamente 
ao ato cirúrgico o motivo do agravamento do seu estado de saúde.  

O ministro Luis Felipe Salomão destacou que, no contexto médic o, o dever de informação 
tem relação com o direito que possui o paciente, ou seu representante legal, de decidir 
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.  

Esse dever, lembrou, encontra limitações em hipóteses específicas, como n o caso da 
comunicação ao próprio enfermo que possa lhe provocar algum dano, mas as ressalvas não 
se aplicam aos representantes legais, que têm o direito de conhecer o diagnóstico, o 
prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento em todas as situações.  

O ministro apontou que, embora não haja no Brasil legislação específ ica que regulamente o 
dever de informação e o direito ao livre consentimento na relação médico -paciente, o 
Código de Defesa do Consumidor disciplina regras capazes de proteger o sujeito e m estado 
de vulnerabilidade. Em seu artigo 6º, o CDC prevê como direito básico do consumidor a 
obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, incluindo os 
eventuais riscos que possam apresentar.  

Dever profissional  

Salomão destacou que o TJDF, ao manter a sentença, concluiu que, apesar de não ter 
havido documentação das informações eventualmente repassadas ao paciente, esse fato 
não poderia significar que a comunicação não tenha sido efetivamente realizada, mesmo 
porque toda cirurgia envolve riscos.  

“Diante desse panorama jurídico, a meu ver, os fundamentos e os fatos apresentados pelas 
instâncias ordinárias não se mostram aptos a demonstrar o cumprimento pelo médico 
recorrido de seu dever de informação acerca dos riscos que evolviam a s práticas 
terapêuticas utilizadas para alegada melhoria no quadro clínico do recorrente”, apontou o 
ministro. 

Segundo Salomão, o fato de toda cirurgia implicar riscos é exatamente a razão do dever de 
informação pelo profissional de medicina, que, de forma especificada, precisa alertar sobre 
as adversidades dos procedimentos implementados para o tratamento de determinado 
paciente. Para o ministro, no caso julgado, houve falha na prestação das informações, o 
que gera o dever de reparação dos danos extrapatrimoniais. 

Acompanhando o voto do ministro Salomão, o colegiado f ixou a indenização por danos 
morais de R$ 100 mil para o paciente e de R$ 50 mil para cada um de seus pais.  

 

NEGADO PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CONTRA EX-DIRETOR DA 
ANAC 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro negou provimento a recurso 
em habeas corpus interposto por Rubens Vieira, ex -diretor de infraestrutura portuária da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Vieira buscava o trancamento da ação penal na 
qual foi denunciado por associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de inf luência.  

De acordo com a denúncia, o ex-diretor teria sido indicado para atuar na Anac pela chefe 
de gabinete regional da Presidência da República em São Paulo no governo Lula, Rosem ary 
Noronha, em troca de favorecimentos pessoais, como a nomeação de sua filha para um 
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cargo na Anac e o pagamento de uma viagem de navio. Esses favores teriam sido 
intermediados pelo irmão de Rubens, Paulo Vieira.  

Para a defesa, no entanto, a denúncia ser ia inepta por não descrever minimamente a 
conduta do ex-diretor em relação ao crime de corrupção ativa, não estabelecer nexo entre 
as acusações e o resultado nem ter demonstrado indícios suficientes do alegado tráfico de 
inf luência. 

Também foi alegado que não houve sequer menção ao nome de Rubens no relato do 
Ministério Público, salvo no último parágrafo da denúncia, quando o órgão se limitou a dizer 
que o ex-diretor da Anac também deveria responder por participação no crime.  

Indícios mínimos 

O ministro Nefi Cordeiro, relator, não acolheu os argumentos. Ele destacou os fundamentos 
apresentados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que concluíram pela 
existência de justa causa (indícios de autoria e materialidade) da peça acusatória.  

Nefi Cordeiro destacou trecho da denúncia em que foram apontados 15 eventos 
relacionados aos favores pedidos, vantagens solicitadas, cobradas ou recebidas por Paulo 
Vieira em suas relações com Rosemary.  

“É possível constatar que, ainda que o contato direto de Rosemar y fosse com Paulo Vieira, 
irmão do ora recorrente, o paciente foi diretamente beneficiado pela relação, com a 
nomeação a um cargo na diretoria da Anac”, disse o ministro.  

Em relação ao fato de não constar expressamente o nome de Rubens nos supostos delitos , 
o ministro disse que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, destacou que a troca de 
favores, vantagens solicitadas, oferecidas e recebidas o envolviam.  

“Conforme se observa da narrativa acusatória, encontra -se presente a necessária indicação 
dos fatos delituosos imputados ao recorrente, de modo que não se verif ica a presença de 
quaisquer das situações que ensejam o trancamento da ação penal, restando devidamente 
demonstrado haver indícios mínimos de materialidade e autoria da imputação de corrupção  
ativa e tráfico de inf luência”, concluiu o relator.  

 

EMPRESÁRIO ENVOLVIDO EM ESQUEMA DE CORRUPÇÃO EM RR NÃO CONSEGUE 
SUSPENDER EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

O empresário Oscar Maggi, condenado por envolvimento em esquema de corrupção no 
governo de Roraima, teve pedido de liminar em habeas corpus negado no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Ele buscava a suspensão dos efeitos do acórdão que o condenou a 13 
anos e dez meses de prisão.  

De acordo com as alegações apresentadas, o julgamento de seu recurs o de apelação 
deveria ser considerado nulo, uma vez que ocorreu sem a presença de defesa técnica de 
sua escolha.  Segundo ele, a advogada constituída renunciou e não houve intimação para 
que constituísse novo defensor antes da nomeação da Defensoria Públic a da União para 
representá-lo. 

Liminarmente, foi pedida a suspensão dos efeitos do acórdão e, no mérito, a concessão da 
ordem para anular a sessão de julgamento da apelação.  

Mal instruído 

A decisão do STJ se deu no final do recesso de julho, quando o minis tro Humberto Martins, 
vice-presidente do tribunal, estava no exercício da presidência. Ao negar o pedido, o 
ministro disse não ser possível analisar a viabilidade da liminar, em razão de os autos 
terem sido mal instruídos, sem a apresentação da cópia das decisões às quais foram 
atribuídas as supostas ilegalidades.  
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“Compete à parte impetrante a correta e completa instrução do remédio constitucional do 
habeas corpus, bem como a narrativa adequada da situação fática”, disse o ministro.  

Humberto Martins solicitou informações pormenorizadas ao tribunal de origem, para que 
sejam juntadas as peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia.  

Caberá à Sexta Turma julgar o mérito do habeas corpus.  

 

MANTIDA AÇÃO CONTRA HOMEM ACUSADO DE SE APROPRIAR DE BENEFÍ CIOS DE 
INDÍGENAS IDOSOS 

A presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o pedido de liminar para 
sobrestar a ação penal contra um homem acusado de se apropriar de benefícios sociais de 
indígenas idosos em Tefé (AM). A defesa pediu ao STJ que  suspendesse a tramitação do 
processo até o julgamento do mérito do habeas corpus que discute se a Justiça Federal é 
competente para julgar a ação. 

Ao negar o pedido durante o recesso forense, a ministra Laurita Vaz, presidente da corte, 
destacou que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), após o exame das provas, 
entendeu que os delitos atribuídos ao acusado ofendem a coletividade do povo indígena, o 
que atrai a competência da Justiça Federal para julgar o caso.  

A Defensoria Pública sustentou que a prática de apropriação indébita contra vítimas 
individualmente consideradas não evoca eventual ofensa à comunidade indígena para 
justif icar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Segundo a Defensoria, os 
fatos narrados foram praticados con tra “apenas duas pessoas dentro de uma comunidade”, 
inexistindo ofensa coletiva.  

Entretanto, a presidente do STJ afirmou que o caso em análise não se enquadra nas 
hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, já que 
a decisão que declarou a competência da Justiça Federal para o caso não configura abuso 
de poder e não possui manifesta ilegalidade.  

Valores menores 

O caso analisado teve origem após um ofício da Funai de Tefé comunicando ao Ministério 
Público que indígenas da etnia Madija Kulina estavam sendo enganados pelo acusado, que 
receberia benefícios sociais dos idosos de uma aldeia e depois lhes repassaria um valor 
menor. 

Após o MP solicitar a quebra do sigilo bancário do acusado, a Justiça Federal em Tefé 
declinou da competência, alegando que se tratava de um crime simples, de competência da 
Justiça estadual. Em recurso, o TRF1 declarou a competência da Justiça Federal para 
julgar o feito, por entender que havia, de fato, disputa de direitos indígenas na questão.  

Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do habeas corpus será julgado pela 
Sexta Turma, sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro.  

 

MULHERES ACUSADAS DE HOMICÍDIO COM REQUINTES DE CRUELDADE CONTINUAM 
PRESAS 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido 
de liminar em habeas corpus feito pela defesa de duas mulheres acusadas de homicídio 
qualif icado, em concurso com outros dois corréus, e que estão presas preventiv amente. A 
decisão foi tomada durante o recesso forense, em julho.  

Narram os autos que as acusadas mataram um homem por espancamento após torturá -lo 
com a utilização de um fio condutor de eletricidade e um saco plástico na cabeça. Depois, 
ocultaram o corpo. 
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A defesa pediu a revogação das prisões, mesmo que com imposição de outras medidas 
cautelares, pois alegou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos 
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustentou que a fundamentação da decret ação 
foi inidônea. 

Segundo a presidente do STJ, o posicionamento dos tribunais superiores é de não admitir 
habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida na instância de origem, “sob 
pena de indevida supressão de instância”.  

Nesse sentido existe a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF), que vem sendo 
reiteradamente ratif icada por julgados do STJ, explicou Laurita Vaz. A ministra não 
evidenciou ilegalidade patente que autorizasse a mitigação da súmula do STF no caso.  

Requintes de crueldade  

De acordo com a magistrada, o juízo de primeiro grau, ao converter as prisões temporárias 
em preventivas, “registrou que o crime foi praticado com requintes de crueldade poucas 
vezes vistos nesta urbe, com submissão da vítima a sofrimento físico bárbaro  e atroz”. Para 
Laurita Vaz, tais fundamentos demonstram “a periculosidade das Pacientes e a gravidade 
do delito, sendo, por conseguinte, suficientes para amparar a prisão preventiva na garantia 
da ordem pública”.  

A ministra destacou que o STJ não poderia ana lisar o mérito desse caso antes do Tribunal 
de Justiça do Paraná e do juízo de primeiro grau, pois incorreria em supressão de instância.  

O mérito do habeas corpus será julgado pela Quinta Turma do STJ, sob a relatoria do 
ministro Joel I lan Paciornik. 

 

QUINTA TURMA NÃO RECONHECE NULIDADE DE INQUÉRITO QUE LEVOU À 
CONDENAÇÃO DE DEPUTADO NO MA 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de habeas corpus 
impetrado em favor do deputado estadual Stênio Rezende (DEM), do Maranhã o, condenado 
a oito anos e seis meses de reclusão pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, uso de 
documento falso e falsidade ideológica.  

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o deputado teria inserido dados 
falsos na declaração de Imposto de Renda de servidoras comissionadas na Assembleia 
Legislativa do Maranhão na época em que estavam lotadas em seu gabinete. Os dados 
foram inseridos sem o conhecimento das servidoras. O MPF também acusou Stênio 
Rezende de se apropriar de salários de outros servidores do seu gabinete.  

O habeas corpus questionava decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 
que não reconheceu a nulidade do inquérito no qual se baseou a ação penal contra o 
parlamentar. 

Provas ilícitas 

Para a defesa, a ação penal está baseada em provas ilícitas, visto que o inquérito foi 
conduzido por autoridade incompetente e com usurpação da competência do TRF1, já que o 
réu é detentor de foro por prerrogativa de função.  

A defesa citou julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo o senador 
Demóstenes Torres, em que aquela corte decidiu que, em face de informação a respeito de 
eventual participação de detentor de foro por prerrogativa de função em atividade 
criminosa, deve-se remeter o inquérito imediatamente ao tribuna l competente. 

Distinção 

Em seu voto, o ministro relator, Joel I lan Paciornik, citando decisão anterior do TRF1, 
destacou que o caso mencionado pela defesa se diferencia do analisado, em que não houve 
de forma imediata a constatação da existência de indícios de participação ativa e concreta 
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do titular da prerrogativa de foro em ilícitos penais, condição para que houvesse a atração 
da causa por outro tribunal.  

“Como visto, o acórdão atacado não reconheceu a nulidade, pois a despeito da menção do 
nome do paciente no depoimento que originou o inquérito policial, esse fato não indicava a 
participação direta ou indireta do parlamentar estadual nos atos ilícitos investigados”, 
afirmou o relator. 

O ministro também ressaltou que modificar a decisão do TRF1 exigiria e xame profundo das 
provas do processo, o que não é possível em habeas corpus.  

“A meu sentir, resta inviabilizada a modif icação do julgado, porquanto alterar a conclusão a 
que chegou o voto condutor, de que não existiam elementos indicativos de prática crimi nosa 
pelo paciente nos fatos em apuração, implica o revolvimento da matéria probatória, o que, 
como consabido, é vedado na via eleita”, disse Paciornik.  

 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO POR EX-PRESO POLÍTICO É 
IMPRESCRITÍVEL 

Para a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são imprescritíveis as ações 
de reintegração em cargo público movidas por ex -presos polít icos que sofreram perseguição 
durante o regime militar brasileiro, f icando, contudo, eventuais efeitos ret roativos sujeitos à 
prescrição quinquenal.  

Com base nesse entendimento, o colegiado decidiu, por unanimidade, prover recurso 
especial de ex-servidor da Assembleia Legislativa do Paraná contra decisão do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR). O autor da ação buscava sua reintegração ao cargo 
anteriormente ocupado sob a alegação de que seu desligamento ocorreu em razão de 
perseguição polít ica na época da ditadura.  

“O retorno ao serviço público, nessa perspectiva, corresponde à reparação intimamente 
l igada ao princípio da dignidade humana, porquanto o trabalho representa uma das 
expressões mais relevantes do ser humano, sem o qual o indivíduo é privado do exercício 
amplo dos demais direitos constitucionalmente garantidos”, afirmou a relatora, ministra 
Regina Helena Costa. 

Anistiado 

Ao determinar o retorno dos autos para nova apreciação do TJPR – que havia afastado a 
imprescrit ibilidade do direito, ao fundamento de que o servidor não havia sido declarado 
anistiado pela Comissão de Anistia –, a ministra Regina Helena considerou fato novo, já 
que o autor da ação foi reconhecido como anistiado polít ico pelo Ministério da Justiça em 
março de 2018. 

“A Constituição da República não prevê lapso prescricional para o exercício do direito de 
agir quando se trata de defender o direito inalienável à dignidade humana, sobretudo 
quando violados durante o período do regime de exceção”, frisou.  

A relatora explicou que o STJ tem entendimento de que é imprescritível a reparação de 
danos, material ou moral, “decorrentes de violação de  direitos fundamentais perpetrada 
durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas”.  

Regra 

A ministra afirmou que a prescrição representa a regra, devendo o seu afastamento apoiar -
se em previsão legal. Todavia, segundo ela, a Primeira  Seção do STJ reconhece que o 
direito ao pedido de reparação de danos patrimoniais decorrentes da prática de tortura 
também está protegido pela imprescrit ibilidade, independentemente de estar expresso ou 
não em texto legal. 
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“Com efeito, esta corte orienta-se no sentido de reconhecer a imprescrit ibilidade da 
reparação de danos, moral e/ou material, decorrentes de violação de direitos fundamentais 
perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas”, 
ressaltou. 

Efeitos patrimoniais 

A relatora ressaltou ainda que a imprescrit ibilidade da ação que visa a reparar danos 
provocados pelos atos de exceção não implica o afastamento da prescrição quinquenal 
sobre as parcelas eventualmente devidas ao ex-preso polít ico. 

Isso porque, segundo ela, “não se deve confundir imprescrit ibilidade da ação de 
reintegração com imprescrit ibilidade dos efeitos patrimoniais e funcionais dela decorrentes, 
sob pena de prestigiar a inércia do autor, o qual poderia ter buscado seu direito desde a 
publicação da Constituição da República”.  

 

EMPRESA DE CONSULTORIA EM DIREITO DESPORTIVO PODE REGISTRAR MARCA NA 
CATEGORIA DE SERVIÇOS JURÍDICOS 

Os serviços de consultoria em direito desportivo não são privativos de advogados, e, 
portanto, uma empresa desse ramo, ainda que sem advogados, pode registrar uma marca 
na classe 42 da Classif icação de Nice, já que tal classe, utilizada internacionalmente, não 
engloba exclusivamente atividades restritas a advogados.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial 
provimento ao recurso de uma empresa de consultoria desportiva para julgar improcedente 
o pedido de declaração de nulidade da marca Praxis, registrada pela empresa em 2001 no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).  

No caso analisado, a Saraiva Livreiros Editores S.A. entrou com um pedido para declarar a 
nulidade da marca Praxis registrada pela empresa de consultoria desportiva, já que 
postulava administrativamente no INPI registrar a mesma expressão na classe internaci onal 
9, destinada a programas de computador.  

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) reformou a sentença, julgou procedente o 
pedido da Saraiva e declarou a nulidade do registro anteriormente feito pela empresa de 
consultoria desportiva por entender  que a mesma não poderia ter registrado a marca na 
categoria destinada a serviços jurídicos, que seriam exclusivos de advogados.  

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ, a conclusão do tribunal de 
origem é inviável, já que a classe 42 de registros não engloba exclusivamente atividades 
restritas a advogados. 

Ramo peculiar 

De acordo com a magistrada, o direito desportivo é peculiar pelo fato de que os órgãos 
encarregados da distribuição da justiça especializada não integram o sistema jud iciário 
estatal – ostentam natureza administrativa e estão ligados ao Poder Executivo (Ministério 
dos Esportes). Além disso, o bacharelado em direito sequer figura como condição 
imprescindível para acesso à função de membro dos Tribunais de Justiça Desport iva. 

Nancy Andrighi frisou que um aspecto não poderia ser isolado do contexto para justif icar a 
anulação do registro concedido à empresa de consultoria.  

“Ademais, dado o leque de atividades desenvolvidas pela recorrente com vistas a alcançar 
o objetivo social de proporcionar a formação e preparação de recursos humanos para o 
desenvolvimento do desporto, destoa da razoabilidade eleger apenas uma delas para, 
isoladamente do contexto maior em que inserida, justif icar a anulação de seu registro 
marcário concedido há mais de 17 anos”, disse.  
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Quanto ao veto do registro Praxis postulado pela Saraiva na categoria de programas de 
computador, a ministra explicou que ele ainda está sob análise administrativa do órgão 
competente, sendo vedado ao Judiciário inte rferir nesse processo para vedar a concessão 
do possível registro em outra categoria.  

 

DESPESAS DE CAPATAZIA NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DO IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO, CONFIRMA PRIMEIRA TURMA 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou decisão mo nocrática do 
ministro Sérgio Kukina segundo a qual as despesas de capatazia (descarregamento e 
manuseio de mercadoria) não devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto de 
Importação. 

Ao rejeitar o recurso interposto pela União, o colegiado considerou que a Instrução 
Normativa 327/2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), ao computar no valor 
aduaneiro os gastos com descarga de mercadoria no território nacional, ampliou ilegalmente 
a base de cálculo dos tributos sobre ele incidentes e desrespeitou os  limites impostos pelo 
Acordo de Valoração Aduaneira e pelo Decreto 6.759/2009 , tendo em vista que a realização 
de tais procedimentos de movimentação de mercadorias ocorre apenas após a chegada da 
embarcação ao porto alfandegado.  

O relator, ministro Sérgio Kukina, apoiando-se no entendimento das turmas de direito 
público do STJ, explicou que o Acordo de Valoração Aduaneira e o Decreto 6.759/2009 – ao 
mencionarem os gastos a serem computados no valor aduaneiro – referem-se a despesas 
com carga, descarga e manuseio das mercadorias importadas até o porto alfandegado, 
sendo que a Instrução Normativa 327 refere-se a valores relativos à descarga das 
mercadorias importadas, já no território nacional.  

Súmula 

Para o ministro, diante das várias decisões recentes do ST J sobre o assunto, não merece 
prosperar a alegação da União de que o julgamento da controvérsia não poderia ter sido por 
decisão monocrática. Kukina destacou que o desprovimento monocrático do recurso 
especial tem suporte na Súmula 568 do STJ. 

“Não se conhece da alegação de que impossível o julgamento do recurso especial por 
decisão monocrática ante a falta de entendimento consolidado no STJ sobre o tema, no 
caso em que a decisão agravada colaciona precedentes recentes de ambas as turmas da 
Primeira Seção sobre a matéria e a parte agravante limita-se a alegar genericamente tal 
impossibilidade”, explicou.  

Por fim, a Primeira Turma deliberou pela aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do 
artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a Fazenda Nacional 
interpôs agravo interno contra decisão que se amparou no posicionamento pacíf ico de 
ambas as turmas da seção de direito público do STJ sobre o tema em debate.  

 

SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS DEVEM SER 
COMPROVADOS COMO FERIADOS 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou agravo interno contra 
decisão da presidência do STJ que não conheceu de recurso especial por intempestividade. 
Para o colegiado, faltou a comprovação, no processo, de que a  segunda-feira de Carnaval e 
a Quarta-feira de Cinzas eram feriados locais.  

O recorrente alegou ter apresentado o recurso especial dentro do prazo, justif icando que 
foram considerados como dias sem expediente no Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) a 
segunda-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas. No entanto, ao interpor o recurso, 
não apresentou comprovação documental de que nessas datas houvesse feriado forense.  
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O relator na Terceira Turma, ministro Marco Aurélio Bellizze, lembrou que a ocorrência de 
feriado local tem de ser comprovada no ato da interposição do recurso, como prevê o  artigo 
1.003, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil de 2015.  

Insanável 

No fim de 2017, decisão da Corte Especial do STJ ratif icou o entendimento de que a falta 
de comprovação prévia da tempestividade de recurso, em razão de feriado local, configura 
vício insanável. 

Segundo Bellizze, no caso em análise, o acórdão recorrido proferido pelo TJAL foi 
publicado em 23 de fevereiro de 2017, expirando-se o prazo para a interposição do apelo 
especial em 17 de março. 

O ministro explicou que o recurso somente foi protocolizado em 20 de março, “sem que 
houvesse a comprovação de feriado local ou da ausência de expediente forense, não 
bastando para tanto a simples indicação de suspensão de expediente nas razões recursais, 
encontrando-se, portanto, intempestivo”.  

Não são nacionais 

O relator ressaltou que o STJ possui entendimento no sentido de que a segunda -feira de 
Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-feira da Paixão e 
também o dia de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os 
Tribunais de Justiça estaduais.  

“Na contagem dos prazos dos recursos endereçados ao Superior Tribunal de Justiça cuja 
interposição deva ser realizada nos tribunais estaduais, excluem-se os dias referentes à 
segunda-feira de Carnaval e à Quarta-feira de Cinzas, que não são feriados nacionais, 
desde que o recorrente comprove, no ato de interposição, que em tais datas não houve 
expediente forense no Poder Judiciário estadual”, disse Bellizze . 

 

FABRICANTE TAMBÉM RESPONDE POR ACIDENTE CAUSADO POR DISTRIBUIDORA 
QUE DEIXOU GARRAFAS DE CERVEJA NA RUA 

Por integrar a cadeia de fornecimento, nos moldes previstos pelo Có digo de Defesa do 
Consumidor (CDC), uma empresa fabricante de bebidas foi considerada pela Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) solidariamente responsável pelo acidente 
causado por cacos de garrafas que uma de suas distribuidoras deixou em via pública. 

Com a manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), as duas 
rés – fabricante e distribuidora – deverão pagar indenização por danos morais de R$ 15 mil 
à vítima do acidente, que foi equiparada à condição de consumidor p ara efeito de aplicação 
das normas protetivas do CDC. 

De acordo com os autos, o pedestre caminhava na calçada quando, ao perceber que um 
caminhão não identif icado trafegava com uma das portas abertas, jogou -se ao chão para 
não ser atingido, mas acabou caindo em cima de várias garrafas quebradas. Os cacos 
haviam sido deixados na calçada após outro acidente, ocorrido durante o transporte das 
garrafas por uma das distribuidoras da fabricante de cerveja.  

Equiparação 

Em primeira instância, a fabricante de bebidas e a distribuidora foram condenadas, de 
forma solidária, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15 mil. A sentença foi 
mantida pelo TJRJ. O tribunal concluiu que, de acordo com o  artigo 17 do Código de 
Defesa do Consumidor, a vítima se enquadrava na definição de consumidor por 
equiparação, por ser vítima do acidente de consumo causado pelas rés.  

Por meio de recurso especial, a fabricante alegou que a relação jurídica discutida nos autos 
não seria de consumo, motivo pelo qual não seria possível a apli cação do CDC. A 
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fabricante também defendia que a responsabilidade seria exclusivamente da transportadora, 
já que sua própria atividade está restrita à produção das bebidas.  

Movimento econômico 

A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, explic ou que a legislação amplia o 
conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha mantido 
qualquer relação com o fornecedor.  

No caso dos autos, a ministra também lembrou que, embora a fabricante se dedique 
exclusivamente à produção das bebidas, o consumo desses produtos não ocorre no interior 
das fábricas, mas em locais como bares, clubes ou nas casas dos consumidores. Para que 
isso ocorra, explicou a relatora, é necessário que os produtos sejam transportados até o 
público consumidor, e todo esse processo compõem um único movimento econômico de 
consumo. 

“A partir dessas considerações, exsurge a figura da cadeia de fornecimento, cuja 
composição não necessita ser exclusivamente de produto ou de serviços, podendo ser 
verif icada uma compos ição mista de ambos, dentro de uma mesma atividade econômica”, 
apontou. 

Cadeia de fornecimento 

Ao manter o acórdão do TJRJ, a ministra Nancy Andrighi também ressaltou que, para além 
da relação jurídica existente entre a fabricante e a distribuidora, os aut os demonstraram 
que o acidente foi ocasionado pela distribuidora ao transportar a cerveja produzida pela 
fabricante até o consumidor f inal.  

“Portanto, é inegável a existência, na hipótese dos autos, de uma cadeia de fornecimento e, 
conforme jurisprudência deste tribunal, a responsabilidade de todos os integrantes da 
cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 
20 e 25 do CDC”, concluiu a ministra.  

 

SEGUNDA TURMA CONFIRMA ILICITUDE EM ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO 
MERCADO DE SEGUROS 

Por unanimidade, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu 
sentença de primeiro grau que declarou ilícita a atuação no mercado de seguros da 
Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva (Ampla), determina ndo a 
suspensão de suas atividades ligadas ao setor securitário.  

O recurso especial foi interposto em ação civil pública na qual a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) pediu que fosse considerada ilícita a atuação da Ampla no 
mercado de seguros. A Susep, instituída pelo Decreto-Lei 73/66, é autarquia federal 
responsável pela regulação estatal do mercado privado de seguros.  

Segundo os autos, a Susep alegou que, mesmo exercendo atividade empresarial 
securitária, a Ampla não adotou a forma de sociedade anônima e não solicitou autorização 
de funcionamento. 

Além disso, a atuação da Ampla não se enquadraria no conceito de grupo restrito de ajuda 
mútua e, portanto, não atenderia ao enunciado 185 da III Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal , segundo o qual “a disciplina dos seguros do Código Civil e as 
normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de 
entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda 
mútua, caracterizados pela autogestão”. 

A autarquia também argumentou que a Ampla não seria uma associação de classe, de 
beneficência ou de socorro mútuo que institui pensão ou pecúlio em favor de seus 
associados ou famílias. Portanto, seu funcionamento afrontaria o disposto no  Decreto-Lei 
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2.063/40 e o artigo 757 do Código Civil, caracterizando a concorrência desleal e a 
negociação ilegal de seguros por associação sem fins lucrativos.  

Divisão de prejuízos  

A Ampla, por sua vez, alegou que sua natureza jurídica tem como objetivo dividir os 
prejuízos entre as pessoas que se encontram na mesma situação. Afirmou que sua 
sistemática é diferente da adotada pelas companhias seguradoras, na qual o contrato 
obriga o segurador a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 
coisa, contra determinados riscos. No caso da Ampla, não haveria garantia de risco 
coberto, mas o rateio de prejuízos efetivamente caracterizados.  

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julgou improcedente o pedido inic ial da 
Susep, que recorreu ao STJ. 

Contrato típico 

Em seu voto, Og Fernandes afirmou que o produto oferecido pela Ampla se apresenta como 
um típico contrato de seguros, com cobrança de franquia e cobertura de danos provocados 
por terceiros e por eventos da natureza. 

“A noção sobre o contrato de seguro ‘pressupõe a de risco, isto é, o fato de estar o 
indivíduo exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, ou ao seu patrimônio, 
motivado pelo acaso’, nos termos como o define Orlando Gomes, invocando a doutr ina 
italiana de Messineo”, explicou Og Fernandes.  

Para o relator, a associação também não pode ser caracterizada como grupo restrito de 
ajuda mútua por comercializar seu produto de forma abrangente, como uma típica 
sociedade de seguros. “Pela própria descr ição contida no aresto combatido, verif ica-se que 
a recorrida não pode se qualif icar como ‘grupo restrito de ajuda mútua’, dadas as 
características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de ‘proteção 
automotiva’ é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados”, concluiu o 
ministro. 

 

AFASTADA RELAÇÃO DE CONSUMO EM CONTRATO DE TRANSPORTE DESTINADO A 
VIABILIZAR ATIVIDADE COMERCIAL 

Nas hipóteses em que o vínculo contratual é necessário para a execução de atividade -meio 
na cadeia de produção – como no caso do transporte de bens entre empresas –, não há a 
caracterização da relação de consumo, ainda que, no âmbito do contrato de forma isolada, 
uma das partes seja a destinatária do bem ou serviço.  

O entendimento foi f ixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao 
manter acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que afastou a existência de 
relação de consumo entre duas empresas que firmaram contrato de transporte de carga, a 
qual foi avariada entre o Chile e o Brasil. Com a inaplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) ao caso, o tribunal paulista considerou o prazo anual previsto no  artigo 
18 Lei 11.442/07 para declarar prescrita a ação de reparação de danos materiais.  

Na ação, a empresa de importação af irmou que celebrou contrato para transporte rodoviário 
de duas espécies de uvas, mas que, no momento da descarga, as frutas estavam em 
elevado grau de maturação em virtude da falta de temperatura adequada no trajeto.  

Responsabilidade 

Em primeira instância, a empresa de transporte foi condenada a restituir o valor da carga de 
uvas, além de pagar cerca de R$ 21 mil a título de lucros cessantes pelos prejuízos 
causados à importadora. No entanto, o TJSP afastou a incidência do CDC e, com base na 
Lei 11.442/07, reconheceu a prescrição.  
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A importadora, em recurso especial dirigido ao STJ, alegou que, apesar de não ser a 
destinatária final da carga, ela era a últ ima destinatária dos serviços de transporte. Por 
consequência, afirmou, a sua caracterização como consumidora justif icaria o prazo de 
prescrição de cinco anos previsto pelo CDC.  

Em relação à responsabilidade do transportador, a ministra Nancy Andrighi destacou 
inicialmente que a empresa transportadora assume obrigação pelo resultado acordado en tre 
as partes, ou seja, a entrega da carga nas mesmas condições em que foi recebida. O não 
aperfeiçoamento do contrato do transporte configura inexecução da obrigação assumida e, 
por extensão, surge a responsabilidade civil objetiva.  

Consumo intermediário 

Todavia, a ministra destacou que a discussão trazida aos autos não diz respeito à 
responsabilidade propriamente dita, mas à ocorrência da prescrição para o ajuizamento da 
ação de reparação de danos materiais.  

A relatora destacou julgamento análogo da Terce ira Turma no qual, ao analisar recurso 
relativo ao transporte aéreo de cargas, o colegiado concluiu que a pessoa jurídica que o 
contrata não é a últ ima destinatária do serviço quando transfere seu custo para o preço 
final da mercadoria transportada, realizando “consumo intermediário”.  

“Convém destacar, ademais, que se o vínculo contratual entre as partes é necessário para a 
consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter 
lucro, como indiscutivelmente o é na espécie, não há falar em relação de consumo, ainda 
que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço 
fornecido, retirando-o da cadeia de produção”, apontou a relatora.  

Ao afastar a aplicabilidade do CDC no caso concreto, a min istra Nancy Andrighi confirmou o 
entendimento do TJSP no sentido da aplicação do prazo prescricional de um ano previsto 
pelo artigo 18 da Lei 11.442/07.  

“Tendo em vista que a recorrente teve ciência da ocorrência do sinistro em 19/04/2012, mas 
somente ajuizou a presente ação em 25/07/2013, mostra-se imperioso o reconhecimento da 
ocorrência de prescrição”, concluiu a ministra ao manter o acórdão do TJSP.  

 

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PODE JUSTIFICAR NOMEAÇÃO DE CANDIDATO 
FORA DAS VAGAS DO EDITAL 

A ausência de prova de restrição orçamentária e a demonstração inequívoca de interesse 
por parte da administração pública podem justif icar a nomeação de candidatos classificados 
fora das vagas previstas no edital do concurso.  

Com base nessas circunstâncias excepcionais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou a nomeação e posse de cinco candidatos que prestaram concurso 
para procurador do Banco Central em 2013.  

A autoridade apontada como responsável por não nomear os candidato s foi o ministro do 
Planejamento, apesar de manifestação do presidente do Banco Central apontando a 
necessidade das nomeações e também da comprovação de dotação orçamentária.  

O concurso previu 14 vagas para o cargo em Brasília, e os candidatos que impetrar am o 
mandado de segurança foram classif icados fora desse número.  

Para o ministro relator do caso no STJ, Og Fernandes, a jurisprudência é pacíf ica no 
sentido de que o direito subjetivo à nomeação ocorre quando a aprovação se dá dentro do 
número de vagas previstas; quando há preterição na nomeação por não observância da 
ordem de classificação, e quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há 
preterição. 

Excepcionalidade 
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Entretanto, destacou o relator, casos excepcionais também podem configurar direito 
subjetivo à nomeação, como estabelecido em precedente do Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

“Ocorre que o julgado do STF consignou, ao f inal, outra premissa de direito, a qual, embora 
tratada como excepcionalidade do caso, igualmente se verif ica na situação em exame, que 
consiste no fato de surgirem novas vagas e houver manifestação inequívoca da 
administração sobre a necessidade de seu provimento, bem como, por óbvio, inexistir prova 
de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem f inanceira, a ser 
provado pelo poder público, para tal nomeação”, afirmou Og Fernandes.  

O magistrado explicou que os impetrantes foram classificados fora do limite das vagas, mas 
conseguiram reunir provas suficientes para justif icar a conc essão do mandado de 
segurança. 

Entre os documentos apresentados, ele destacou um pedido escrito enviado pelo Banco 
Central ao Ministério do Planejamento solicitando a nomeação, consignando que os quadros 
jurídicos da autarquia estavam muito aquém do necessário. 

Foram juntados aos autos prova de disponibilidade orçamentária por parte da autarquia. 
Além disso, segundo o ministro, o Planejamento não fez prova de restrição orçamentária ou 
qualquer outro obstáculo financeiro para impedir as nomeações.  

“No âmbito deste mandado de segurança, quando poderia fazer a referida prova, nada 
objetou nesse sentido, como se depreende do teor das informações juntadas aos autos, do 
que se conclui que inexiste qualquer impedimento orçamentário ou financeiro para 
atendimento ao pleito de estrito interesse público na nomeação dos impetrantes, formulado 
pelo ente da administração a quem competia fazê- lo”, disse o relator.  

Ilegitimidade 

Outro ponto discutido no mandado de segurança foi a legitimidade do ministro do 
Planejamento para figurar como autoridade coatora, já que, no entendimento da Advocacia -
Geral da União, o ministro não teria competência para nomear os candidatos do certame, e 
não houve omissão ou ato comissivo a justif icar a sua responsabilização.  

Og Fernandes explicou que, após alteração da jurisprudência do STF sobre o tema, é 
possível incluir o ministro do Planejamento como autoridade coatora em casos de 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público federal.  

No caso analisado, segundo o relator, f icou comprovado nos autos que a nomeação dos 
aprovados no concurso do Banco Central depende de autorização prévia do Ministério do 
Planejamento, o que justif ica a inclusão do ministro na demanda.  

 

QUINTA TURMA CONFIRMA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO 
A RECURSO DE LULA 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, um pedido 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para atribuir efeito suspensivo ao seu recurso 
especial e, dessa forma, permitir que ele deixasse a prisão e pudesse partic ipar da 
campanha eleitoral, até o julgamento do recurso pelo tribunal.  

O colegiado confirmou decisão monocrática dada no dia 11 de junho pelo relator, ministro 
Felix Fischer. A defesa pediu a tutela provisória no âmbito do processo que levou à 
condenação do ex-presidente no caso do tríplex do Guarujá (SP). O recurso especial contra 
a condenação, já admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), ainda não 
foi enviado ao STJ. 

O ministro Felix Fischer ressaltou que, embora o recurso especial tenha sido admitido entre 
a data da decisão monocrática (11/6) e o julgamento do pedido de tutela provisória pelo 
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colegiado (2/8), “não se vislumbra a presença de qualquer fundamento apto a desconstituir 
a decisão proferida anteriormente”.  

O relator lembrou que a atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional no caso de 
recurso especial, sendo necessária a presença de premissas como a probabilidade de êxito 
recursal, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

De acordo com o ministro, não ficou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, 
nem o perigo da demora, “uma vez que  busca o agravante, com a concessão do efeito 
pretendido, a possibilidade de se aguardar em liberdade o julgamento dos recursos 
extremos, não havendo que se falar, no ponto, de ato ilegal ou arbitrário praticado pela 
corte de origem, quanto mais ao se levar em conta que eventual constrangimento ilegal do 
paciente já foi por diversas vezes refutado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como por 
esta Corte de Justiça”.  

Fischer salientou trechos do parecer do Ministério Público Federal no caso, opinando no 
sentido de negar a atribuição de efeito suspensivo, já que as teses da defesa exigiriam a 
análise dos fundamentos externados no próprio recurso especial, que será julgado em 
momento oportuno. 

Processo eleitoral  

Segundo a defesa do ex-presidente, o efeito suspensivo seria necessário para que Lula 
pudesse participar do processo eleitoral em curso, já que tal medida inviabilizaria a 
execução provisória da pena, pelo menos, até o julgamento de mérito do recurso especial 
no STJ. O ex-presidente está preso em Curit iba desde 7 de abril.  

A defesa destacou que, além de ter a sua liberdade tolhida, Lula lidera as pesquisas de 
intenção de voto para presidente da República e “corre sérios riscos de ter, da mesma 
forma, seus direitos polít icos cerceados, o que, em vista do processo eleitoral em curso no 
presente ano, mostra-se gravíssimo e irreversível”.  

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido também pelo TRF4 no dia 4 de 
maio. 

 

SEPARAÇÃO JUDICIAL JÁ É SUFICIENTE PARA AFASTAR COBERTURA SECURITÁRIA 
PELA MORTE DE CÔNJUGE 

A separação judicial, por si só, basta para justif icar a negativa de indenização securitária 
pelo falecimento de cônjuge, não sendo necessário aguardar o divórcio para a 
descaracterização do vínculo afetivo.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu 
provimento ao recurso de uma seguradora, eximindo-a da responsabilidade de indenizar o 
cônjuge sobrevivente que, embora separado judicialmente da segurada, alegava ainda 
manter vínculo matrimonial com ela em virtude de não ter havido a conversão da separação 
em divórcio. 

Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a controvérsia tem como pano de 
fundo a interpretação a ser dada ao artigo 1.571 do Código Civil, a respeito do fim da 
sociedade conjugal e do momento em que isso ocorre.  

A ministra explicou que, embora haja precedente da própria Terceira Turma, de 2010, no 
sentido de que o cônjuge só perderia a cobertura securitária após a conversão da 
separação em divórcio  (REsp 1.129.048), uma melhor reflexão acerca do tema permite 
concluir que é necessário superar o entendimento daquele julgado.  

Na visão de Nancy Andrighi, acompanhada pela unanimidade do colegiado, não se deve 
confundir o término da sociedade conjugal com a dissolução do casamento válido. 

Reversibilidade 
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“Signif ica dizer, pois, que a diferença essencial entre o término da sociedade conjugal e a 
dissolução do casamento opera-se na reversibilidade, ou não, do matrimônio, o que se 
reflete na possibilidade, ou não, de as partes contraírem um novo casamento”, disse ela.  

Segundo o acórdão recorrido, o rompimento do vínculo para caracterizar a perda da 
cobertura seria configurado apenas pelo divórcio, o que possibilitaria a indenização 
securitária. 

Nancy Andrighi destacou que a sociedade em que vivemos atualmente revela que os 
vínculos são cada vez mais fluidos e frágeis, “de modo que a mais adequada interpretação 
do artigo 1.571 do CC/2002 é a de que o conceito de rompimento do vínculo, especialmente 
quanto às questões patrimoniais, equivale não apenas ao matrimonial, este sim somente 
ceifado pelo divórcio, mas também ao conjugal, que ocorre em quaisquer das situações 
enumeradas nos incisos do referido dispositivo legal, dentre as quais, a separação judicial”.  

Além disso, segundo a ministra, a não comprovação da existência de uma união estável, um 
vínculo de feições próprias, subsequente ao momento da separação judicial, torna 
igualmente indevida a indenização pleiteada.  

 

RESTABELECIDA CONDENAÇÃO POR CONTRABANDO DE RÉU QUE IMPORTOU 
PISTOLA DE BRINQUEDO 

Com base na vedação à importação de simulacros de armas de fogo prevista na Lei 
10.826/03 e apoiada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Quinta 
Turma restabeleceu a condenação de homem flagrado com uma pistola de brinquedo entre 
diversas mercadorias de origem estrangeira introduzidas no país sem comprovação do 
recolhimento tributário. A decisão foi unânime.  

De acordo com os autos, o réu foi abordado por policiais militares na posse de mercadorias 
de origem estrangeira desacompanhadas de documentação que comprovasse o 
recolhimento dos tributos. Além das mercadorias, ele também teve apreendida uma arma de 
brinquedo, que, conforme o exame pericial, poderia ser confundida com arma verdadeira.  

Em primeira instância, o homem foi condenado por contrabando, mas o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região concluiu pela atipicidade da conduta, em razão de insignificância 
penal. Para o tribunal, tratando-se de importação de apenas uma arma de fogo, ainda que a 
peça pudesse ser confundida com armamento verdadeiro, o dano ao bem jurídico era 
mínimo, mesmo porque a arma foi apreendida.  

Vontade estatal  

O relator do recurso especial do Ministério Público Federal, ministro Jorge Mussi, destacou 
que o artigo 26 da Lei 10.826/03 estipula que são vedadas a fabricação, a venda, a 
comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo.  

Por esse motivo, explicou o ministro, a importação de arma de brinquedo capaz de ser 
confundida com peça verdadeira configura o delito de contrabando, especialmente em 
virtude dos riscos à segurança e incolumidade públicas. O relator também relembrou 
entendimentos anteriores do STJ no sentido da impossibilidade, nesses casos, da aplicação 
do princípio da insignif icância, tendo em vista a vontade estatal de controlar a entrada de 
determinado produto em benefício da segurança e saúde públicas.  

“Constata-se que o tribunal local, ao decidir pela aplicação do princípio da insignificância 
na importação de simulacro de arma de fogo, dissentiu da jurisprudência desta Corte 
Superior de Justiça sobre o tema”, concluiu o ministro ao restabelecer a condenação por 
contrabando. 
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MANTIDA INDENIZAÇÃO A CADEIRANTE QUE TINHA DE SE ESCONDER PARA PEGAR 
ÔNIBUS 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a indenização de R$ 25 mil 
a título de danos morais que uma empresa de transportes públicos terá de pagar a um 
cadeirante que precisava se esconder para poder embarcar no ônibus, já que os moto ristas 
evitavam parar se soubessem que ele estava no ponto.  

Segundo os autos do processo, o acesso ao cadeirante era dif icultado de forma deliberada. 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) considerou que a negativa de prestação do 
serviço público foi comprovada pela ocorrência de sucessivas falhas, tais como o não 
funcionamento do elevador do ônibus e a recusa dos motoristas a parar no ponto.  

A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, disse que as provas colhidas no 
processo comprovam o dano moral indenizável.  

Cidadania 

“A renitência da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal monta que se chegou 
à inusitada situação de o usuário ‘precisar se esconder e pedir a outra pessoa para dar o 
sinal, pois o motorista do ônibus não pararia  se o visse no ponto’, conforme destacou o 
acórdão recorrido”, afirmou a relatora.  

A ministra lembrou que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva 
inclusão social das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da ci dadania e 
dos direitos e liberdades individuais, interligando-as a locais de trabalho, lazer e serviços 
de saúde, entre outros. 

“Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, as 
pessoas com deficiência f icam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que 
agrava ainda mais a segregação que historicamente lhes é imposta”, resumiu.  

Direito local 

A transportadora alegou que o elevador deixou de ser usado para embarque do passageiro 
no ônibus somente no período em que ele utilizava muletas, o que afastaria qualquer 
ilegalidade do comportamento dos funcionários da empresa, pois, conforme lei municipal, o 
acesso por meio do elevador é exclusivo para cadeirantes.  

Segundo a ministra, a tese da empresa não pode ser apreciada , já que, a teor do disposto 
na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicável analogicamente no âmbito do STJ, é 
inviável a análise de direito local em julgamento de recurso especial.  

“Assim delimitado o cenário fático -probatório dos autos, observada, ainda, a inviabilidade 
de análise das normas locais invocadas pela recorrente, é inequívoca a má prestação do 
serviço público de transporte ao recorrido, tendo por causa determinante o fato de ser ele 
usuário de cadeira de rodas, do tipo motorizada”, decla rou a ministra. 

Nancy Andrighi observou ainda que talvez fosse o caso de majorar o valor da indenização 
por danos morais, mas não houve pedido nesse sentido por parte do cadeirante.  

 

 

 

 

 

 

 

 


