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NEGADO RECURSO DE SINDICATO CONTRA AUMENTO DE 37,55% DA GEAP EM 2016
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiç a (STJ) negou provimento a um recurso do
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado
de Santa Catarina (Sindprevs-SC) e manteve decisão que considerou legal o aumento de
37,55% nos planos de saúde da Geap, em 201 6.
De forma unânime, o colegiado entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC) está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria e foi
devidamente fundamentada. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que não há vício
de contradição ou omissão no acórdão do TJSC, rejeitando as alegações feitas pelo
Sindprevs-SC.
A ministra destacou que não era papel do tribunal estadual examinar minúcias acerca da
estrutura interna disposta no estatuto da Geap para julgar a questão ref erente à suposta
incompetência da Justiça estadual, devido ao alegado interesse da União no caso.
Nancy Andrighi citou jurisprudência quanto à impertinência de um tribunal atuar como órgão
de consulta, respondendo a “questionários” postos pela parte sucumb ente na tentativa de
reverter a decisão.
A relatora lembrou que a questão sobre o interesse da União na matéria foi devidamente
analisada pelo tribunal estadual, tendo em vista que o interesse processual poderia ser
motivo para deslocar a discussão para a Justiça Federal.
“Na linha do que foi registrado pelo acórdão recorrido, efetivamente não se identifica
interesse jurídico superveniente da União Federal acerca dos percentuais de reajuste dos
planos de saúde oferecidos pela Geap, mesmo que haja outra dema nda judicial a
questionar as modificações estatutárias da entidade de autogestão”, explicou a ministra.
CDC
Outro ponto rejeitado no recurso foi a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso. A ministra destacou que recentemente, em abril de 2018, a Segunda Seção do STJ
aprovou súmula segundo a qual não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde
administrado por entidade de autogestão ( Súmula 608).
Ao contrário do que foi afirmado pela recorrente, o colegiado entendeu que também não
houve violação da boa-fé objetiva no caso, já que o reajuste anunciado e aprovado teve
suas razões demonstradas no acompanhamento financeiro da Geap feito por agência
reguladora e auditoria independente.
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“A partir dessa conjuntura, pode-se concluir que não deve o Judiciário se substituir ao
próprio conselho de administração, organicamente estruturado em estatuto da operadora de
plano de saúde de autogestão, para definir os percentu ais de reajuste desejáveis ao
equilíbrio técnico-atuarial e à própria sobrevivência da entidade”, concluiu a relatora.
Leia o acórdão.
JUSTIÇA FEDERAL É COMPETENTE PARA JULGAR FRAUDE EM FINANCIAMENTO
BANCÁRIO PARA COMPRA DE MOTO
A Terceira Seção reafirmou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido
de que a apuração de frau de em financiamento bancário com destinação específica é
competência da Justiça Federal, uma vez que também é hipótese de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional.
O conflito negativo de competência foi suscitado por um juízo federal no Maranhão após o
juiz de direito de São Luís declinar da competência para processar e julgar a fraude em
financiamento para a compra de uma moto.
O juiz estadual determinou a remessa do feito à Justiça Federal, pois a situação se
amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, sendo a competência da
Justiça Federal. Além disso, citou jurisprudência do STJ segundo a qual é necessário que o
financiamento tenha destinação específica, distinguindo -se do empréstimo que possui
destinação livre, condição atendida no caso em análise, já que o crime teve o objetivo de
compra de um veículo.
Para o juízo federal, no entanto, não haveria nos autos qualquer prova de fato praticado em
detrimento de gestão financeira, ainda que por equiparação.
O Ministério Público Federal (MPF) emitiu parecer opinand o pela competência da Justiça
estadual, pois, ainda que se configure crime contra o sistema financeiro, não haveria
interesse da União.
Interpretação mais literal
Para o relator do conflito, ministro Joel Ilan Paciornik, a tese do Ministério Público “é
incongruente porque encontra entrave no artigo 26 da Lei 7.492/86, segundo o qual, a ação
penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal
perante a Justiça Federal”.
Em seu voto, o ministro citou acórdãos da Terceira Seçã o que reafirmaram o entendimento
jurisprudencial de que, para a configuração desse tipo de delito, basta a obtenção,
mediante fraude, de financiamento em instituição financeira, com a destinação específica
dos valores obtidos.
“Em outras palavras, o STJ manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado
no artigo 19 da Lei 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo
ao sistema financeiro”, disse.
O relator citou ainda o acórdão no CC 156.185, no qual o relator, ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, ponderou que, em razão de a lei não exigir ameaça ou lesão ao funcionamento
do sistema financeiro para a configuração de crime, a corte optou por uma interpretação
mais próxima da literalidade da norma.
NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO DO MÉDIUM JOÃO DE DEUS
O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu o pedido de
habeas corpus apresentado em favor do médium João Teixeira de Faria, conhecido como
João de Deus, preso preventivamente no dia 16 de dezembro em razão da acusação de
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estupros em série na cidade de Abadiânia (GO). Com o indeferimento da petição inicial, o
habeas corpus não terá prosseguimento no STJ.
Na decisão, o ministro concluiu não haver ilegalidade no julgamento do Tribunal de Justiça
de Goiás (TJGO) apta a superar a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que é aplicada
por analogia no STJ. A súmula impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão de
relator que tenha negado liminar na instância anterior, salvo em casos de ilegalidade
flagrante.
Ao analisar o primeiro pedido de habeas corpus, o TJGO negou a liminar e manteve a
prisão preventiva do médium como forma de garantir a aplicação da lei penal e evitar a
possibilidade de reiteração delitiva. O tribunal goiano ainda vai julgar o mérito do habeas
corpus.
No decreto de prisão, o magistrado de primeira instância considerou, entre outros
elementos, a existência de ameaças de morte a uma das supostas vítimas e a solicitação,
no dia 12 de dezembro, do resgate antecipado de aplicações em nome de João de Deus que
ultrapassariam o montante de R$ 35 milhões.
Esclarecimentos
De acordo com a defesa, após a decretação da prisão preventiva, o médium se entregou de
forma espontânea às autoridades policiais e prestou todos os esclarecimentos, o que
afastaria o fundamento do TJGO sobre a necessidade da prisão para aplicação da lei penal.
A defesa também alegou que João de Deus é primário, tem residência fixa em Abadiânia, é
idoso e possui doença coronária e vascular grave, além de ter sido operado de câncer
agressivo no estômago.
No habeas corpus, a defesa buscava a revogação da prisão preventiva, com a aplicação, se
fosse o caso, de medidas cautelares alternativas, como a colocação de tornozeleira
eletrônica.
Risco de fuga
O ministro Nefi Cordeiro destacou que, embora o médi um tenha se apresentado à polícia,
ele não foi inicialmente localizado e, além disso, a movimentação com urgência de altos
valores é suficiente para a conclusão do TJGO em relação ao risco de fuga.
Nefi Cordeiro também ressaltou que integram a decisão de p risão preventiva relatos de
diversas vítimas dos supostos crimes sexuais. No processo, consta o registro do
recebimento de 254 mensagens de possíveis vítimas, o que reforça o indicativo da
possibilidade de reiteração delitiva.
Em relação à possibilidade de substituição da prisão pela custódia domiciliar, também
aventada pela defesa, o ministro apontou que essa análise deverá ser realizada no
momento do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no TJGO.
REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO EX -GOVERNADOR ANDRÉ PUCCINELLI
A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deferiu nesta quarta -feira (19)
o pedido de liberdade do ex-governador André Puccinelli (MDB), de Mato Grosso do Sul, e
de seu filho Andre Puccinelli Junior, presos no âmbito da Operação Lama Asfáltica em 20
de julho.
A operação foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar supostos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro. André Puccinelli foi governador entre 2007 e 2014.
Ao reconsiderar decisã o anterior que havia indeferido o pedido da defesa, a ministra
explicou que o intervalo entre a prisão e o momento atual comporta essa revisão.
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“O risco de reiteração nos mesmos crimes já se enfraqueceu, seja pelo decurso do tempo
ou pelo noticiado encerramento das atividades do instituto utilizado para dar legitimidade
aos valores adquiridos de forma espúria”, fundamentou a ministra.
Segundo o Ministério Público Federal, o Instituto Ícone de Ensino Jurídico, fundado por
Andre Puccinelli Junior, teria sido usado para intermediar o pagamento de propinas.
A defesa alegou que ambos os investigados estão presos há mais de cinco meses sem ter
sido iniciada a ação penal, e não ocorreu continuidade da suposta prática da lavagem de
dinheiro ou ocultação de provas, d ois dos fundamentos utilizados para justificar a prisão
preventiva.
Medidas alternativas
Laurita Vaz lembrou que, embora não se possa afastar a contemporaneidade do decreto de
prisão preventiva devido aos indícios de continuidade dos delitos, tal argumento fica
esvaziado após interrompida a atividade ilícita, com o desmantelamento de toda a estrutura
da organização criminosa.
“Embora em um juízo de cognição sumária o decreto constritivo traga fundamentação
suficiente para justificar o cárcere ante tempus, a segregação corporal não me parece mais
necessária para evitar a reiteração delitiva ou para assegurar a instrução criminal e a
aplicação de lei penal, sendo suficiente para tal objetivo, agora, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão”, disse.
A ministra condicionou a soltura à imposição de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal, como a proibição de manter contato com os demais investigados
e a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica
relacionada à prática delitiva, além de outras a serem especificadas pelo juízo de prim eiro
grau.
Laurita Vaz lembrou que as medidas cautelares podem ser revogadas em caso de
descumprimento ou superveniência de fatos novos.
RELATOR SUBSTITUI PRISÃO DO EX -PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO POR
MEDIDAS ALTERNATIVAS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior deferiu liminar para
substituir a prisão preventiva de Cláudio Soares Lopes, ex -procurador-geral de Justiça do
Rio de Janeiro, por medidas cautelares alternativas.
O ex-procurador é acusado de receber pagamento i ndevido para dar proteção às atividades
ilícitas da organização criminosa liderada pelo ex -governador Sérgio Cabral, investigado na
Operação Calicute, uma das fases da Operação Lava Jato.
No pedido de habeas corpus, a defesa apontou falta de fundamentação idônea, bem como a
inexistência de contemporaneidade dos fatos indicados pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) para justificar a prisão. Em sua decisão, o ministro relator disse que, em
exame preliminar, não viu elementos concretos no decreto d e prisão que justificassem a
medida extrema.
“Não houve qualquer indicativo de reiteração ou continuidade delitiva, devendo ser
destacado que a conduta criminosa imputada ao paciente teria sido cometida em razão da
função de procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, que não é por ele ocupada desde
2012”, informou.
Segundo Sebastião Reis Júnior, o acusado também já está afastado de suas funções de
procurador de Justiça no Ministério Público, o que inibiria o risco de reiteração delitiva.
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De acordo com ele, é imprescindível, no caso, a demonstração inequívoca de que o agente
poderia, de alguma forma, contribuir danosamente para o regular andamento da
investigação criminal, ou mesmo da ação penal.
“Não há aqui nenhum dado concreto no sentido de que isso es taria ocorrendo, sendo que
outras medidas para garantir as investigações e a própria garantia futura de ressarcimento
do estado já foram tomadas, como o bloqueio de bens, quebras de sigilo bancário, além do
afastamento da função”, explicou.
Medida excepcional
O ministro destacou que, com o advento da Lei 12.403/11, a prisão cautelar passou a ser,
“mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando
comprovada a inequívoca necessidade, devendo -se sempre verificar se existem medida s
alternativas à prisão adequadas ao caso concreto”.
Dessa forma, o relator estabeleceu a aplicação das seguintes medidas, previstas no artigo
319, I, III, IV e VI do Código de Processo Penal: comparecimento periódico em juízo para
informar e justificar suas atividades; proibição de manter contato com os demais corréus e
qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação ou da ação penal; proibição
de ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte; e suspensão do
exercício de função pública caso ainda a exerça.
CORTE ESPECIAL MANTÉM PRÉDIO EXPROPRIADO EM BELO HORIZONTE SOB POSSE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu um pedido da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para suspender a imissão de posse em um imóvel
de Belo Horizonte ocupado desde 2013 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Com a decisão, o imóvel permanece na posse do tribunal estadual até o trânsito em julgado
da decisão de mérito na ação principal que discute a posse do prédio.
A Anatel buscava reverter uma decisão do ministro Francisco Falcão, então presidente do
STJ, que suspendeu os efeitos de liminar concedida por desembargador do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para impedir a imissão na posse pelo TJMG.
A agência alegou que o Estado de Minas Gerais deveria ter protocolado um novo pedido
suspensivo, já que teria ocorrido perda de objeto na primeira ação. Segundo a agência, a
contracautela obtida no STJ deveria ser revogada com a extinção do feito.
Segundo a relatora do caso na Corte Especial, ministra Laurita Vaz, para a formalização da
pretensão e análise do pedido suspensivo, basta o requerimento em simples petição dirigida
ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de recurso na causa principal,
como fez o Estado de Minas Gerais.
“Portanto, a providência processual que o ora agravante aduz qu e deveria ter sido
procedida – protocolização de novo pedido suspensivo – não tem fundamento. O provimento
judicial que o Estado de Minas Gerais obteve poderia ter sido deferido tanto em uma
decisão de reconsideração do ato anterior quanto em uma nova autu ação”, afirmou a
ministra.
Laurita Vaz disse que o fato da Anatel questionar a posse do imóvel administrativa e
judicialmente desde o início não pode ser uma justificativa para revogar a decisão, já que
esses questionamentos se referem ao fundo da contrové rsia e devem ser tratados nas
instâncias ordinárias e em vias processuais adequadas.
Grave lesão
A relatora destacou o substancial prejuízo que seria causado pelo restabelecimento dos
efeitos da decisão que impediu o Estado de Minas Gerais de imitir -se na posse do imóvel
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em litígio. Ela afirmou que o estado comprovou nos autos do processo ter pago R$ 210
milhões pelo prédio expropriado e investiu mais de R$ 100 milhões em reformas desde que
passou a ocupar o local.
“Desconstituir situação consolidada em dat a tão distante violaria gravemente a ordem
pública, notadamente diante da possibilidade concreta de obstaculizar a função
constitucional de julgar da referida corte”, comentou.
Laurita Vaz lembrou ainda que a Corte Especial do STJ já decidiu em outras ocas iões que
impedir o poder público de ser imitido na posse de imóvel após transcurso do processo
administrativo de desapropriação acarreta grave lesão à ordem e à economia públicas.
MINISTRO SUBSTITUI PRISÃO PREVENTIVA DE FILHO DA GOVERNADORA AFASTAD A
DE RORAIMA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo da Fonseca Soares deferiu
liminar para revogar a prisão preventiva de Guilherme Silva Ribeiro Campos, filho da
governadora afastada de Roraima, Suely Campos, e substit uí-la por outras medidas
cautelares.
Guilherme foi preso cautelarmente no dia 29 de novembro pela Polícia Federal em virtude
da Operação Escuridão, sob acusação de envolvimento com organização criminosa
supostamente integrada por gestores e funcionários da empresa Qualigourmet e servidores
públicos. A operação investiga a prática de corrupção ativa e passiva.
Em uma primeira análise, o ministro, relator do habeas corpus, indeferiu a liminar. No
entanto, após a intervenção federal em Roraima, e com as reperc ussões da medida na
investigação, o ministro avaliou que a efetiva necessidade da prisão deveria ser revista.
Novo contexto
“Nesse novo contexto político, as justificativas indicadas no decreto de que parte dos
investigados seriam agentes públicos do alto escalão do estado, bem como o fato de o
paciente ser filho da governadora, inclusive com forte influência no âmbito da administração
pública, deixaram de existir”, disse.
Em sua decisão, o relator lembrou que o inquérito policial foi concluído no último di a 11,
com indiciamentos, o que mostra não haver mais necessidade de manter os investigados
presos para a obtenção de novos elementos informativos.
“Ressalte-se que não há informações sobre a prática de outros crimes ou que o investigado
responda a outras ações penais, indicativas de um efetivo risco de reiteração em práticas
delitivas, fora do contexto tratado na ação penal”, afirmou.
O ministro ainda destacou que as medidas cautelares requeridas no curso da investigação
foram deferidas e efetivadas, como m andados de busca e apreensão, prisões e bloqueio de
bens, indicando que a instrução criminal pode ser resguardada por meio de outras medidas
mais brandas. Para ele, não há, agora, “a imprescindibilidade da medida extrema, que é
sempre excepcional”.
Proporcionalidade
O relator disse que, “diante da modificação superveniente do contexto fático e processual,
considerando ainda o exaurimento da investigação, a ausência de acusação formal, a
delonga na solução de questões processuais, bem ainda a ausência de mai ores riscos à
ordem pública ou à instrução criminal em razão das condições subjetivas favoráveis,
entendo que a situação prisional do paciente pode ser abrandada”.
Segundo Reynaldo Soares da Fonseca, a prevalência dos critérios da necessidade e da
adequação das cautelares pressupõe a proporcionalidade da medida frente aos motivos que
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a determinaram. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de
cautela do magistrado, levando em conta as condições pessoais do acusado.
“Recorde-se que não há acusação formal, as ações investigadas não envolvem violência ou
grave ameaça e o paciente é primário, reside em local conhecido e tem família constituída,
condições subjetivas que também devem ser devidamente sopesadas para fins de
abrandamento da sua situação prisional”, disse. O ministro estendeu aos outros
investigados presos preventivamente, por força do mesmo decreto de prisão, os efeitos da
decisão liminar.
Ele estabeleceu as seguintes medidas cautelares: comparecimento em juízo, sempre que
solicitado, para informar e justificar as suas atividades; proibição de acesso aos prédios
públicos do governo estadual em Boa Vista; proibição de manter contato com outras
pessoas denunciadas ou investigadas ou que de alguma forma estejam relacionadas aos
fatos denunciados; proibição de ausentar -se do local de residência sem prévia autorização
do relator do processo; recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h do dia
seguinte, e recolhimento do passaporte.
TUTELA INIBITÓRIA PODE SER USADA PARA IMPEDIR QUE EX -EMPREGADO ACESSE
DADOS DA EMPRESA
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso de uma
empresa de cosméticos para admitir a utilização da tutela inibitória, inclusive com
estipulação de multa cominatória, como forma de evitar que um ex -vendedor acesse seu
sistema de informações e faça uso indevido desses dados.
Ao reconhecer a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, o colegiado ordenou
a devolução do processo à primeira instância, que deverá proceder ao correto julgamento
da controvérsia.
A empresa entrou com ação na Justiça para que fosse determinado ao ex -vendedor que se
abstivesse de acessar seus sistemas informatizados, por qualquer meio e para quaisquer
fins, sob pena de multa. O pedido foi feito após a empresa constatar fraudes em seu
sistema de gestão de vendas, verificando a ocorrência de acessos pelo ex -vendedor, o qual
teria alterado dados de centenas de outros vendedores.
O tribunal de origem negou o pedido, afirmando que a tutela pretendida era jurídica e
faticamente impossível, p ois visaria somente a evitar a prática de estelionato, o que já é
tutelado pelo direito penal, e também pela ausência de interesse processual, por não ser
útil ao fim almejado.
Dados resguardados
“Não se trata, portanto, apenas de evitar a prática de crime de estelionato, mas de
resguardar a base de dados da recorrente, evitando consultas e alterações por terceiro não
autorizado”, explicou a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso da empresa no STJ.
Em seu voto, acompanhado pelos demais ministros da tu rma, ela disse que não é possível
concluir pela ausência das condições para ajuizamento da ação que pede a tutela inibitória,
como entendeu o tribunal de origem.
“Há interesse de agir, em ação que pleiteia tutela inibitória, quando houver a demonstração
de que há um risco concreto e real de que o direito tutelado esteja em situação de
vulnerabilidade”, explicou a relatora.
Lembrando a pacífica jurisprudência sobre a independência das esferas civil e criminal,
Nancy Andrighi assinalou que, mesmo quando o ato seja tipificado como crime, nada
impede que a vítima também se socorra da tutela civil para a reparação ou prevenção do
dano.
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