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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Nota biográfica

Desembargador André Martins de Andrade

Juiz é a pessoa que, investida de autoridade pública, tem por função administrar justiça em nome do
Estado. Cumpre-lhe, porém, ser culto e operoso, sereno e humano, probo e independente. Essas qualidades
ornaram o caráter do Desembargador André Martins de Andrade e fizeram com que o seu nome venerável jamais
fosse olvidado nos meios forenses. A análise de todas elas não caberia dentro dos limites deste rápido esboço
de sua vida. Cinge-se, pois, àquela que o projetou como uma das glórias da Magistratura mineira - a sua cultura.

Nascido em 20 de maio de 1871, na Cidade de Campanha, era filho do Dr. André Martins de Andrade e de
D. Maria Marciliana Ferreira de Andrade, descendendo, pois, de ilustre e tradicional família montanhesa. Herdara
de seu pai, que, à promoção para a segunda instância, preferiu exercer a judicatura em sua terra natal, o pendor
para os estudos das ciências jurídicas e as virtudes que sempre soube honrar, como anota Alfredo Valadão, “na
correspondência do nome íntegro juiz de que era filho”.

Revelara, na juventude, acentuada inclinação para as letras. Depois de concluir com invulgar brilhantismo
o Curso de Humanidades do Colégio São Luís, em Itu, no Estado de São Paulo, de onde saiu conhecendo bem
o latim e lendo no original obras de escritores ingleses, franceses e italianos, escreveu um poemeto em 1888,
quando ainda se preparava, di-lo em seu preâmbulo, “para encetar a série das lutas acadêmicas”.

Na Faculdade de Direito de São Paulo (1889-1893), destacara-se pela firmeza de atitudes, serenidade no
cumprimento de seus deveres de estudante e raras qualidades de espírito e inteligência. Suas composições poéti-
cas durante esse período propiciaram-lhe a entrada para os meios literários. Magalhães de Azeredo, que foi mais
tarde um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tecia em “O Estado de S. Paulo” os maiores encômios
a seus sonetos, que reputava primorosos. Adolfo Araújo, o futuro fundador e diretor d’ “A Gazeta”, fazia entusiás-
ticas referências aos seus versos. Ezequiel Ramos Júnior, em publicações no “Correio Paulistano”, incluía-o entre
os maiores talentos poéticos de então.

Mas não foi só na poesia que revelara o seu pendor. Também na prosa conquistou louros. Em concurso
de contos promovido pela “Gazeta de Notícias”, jornal que contava com Machado de Assis e Olavo Bilac dentre
os seus colaboradores e que mais ligações tinha com as letras, logrou obter o segundo lugar, apesar das muitas
produções de valor que concorreram aos prêmios.

Distinguira-se, ainda, como musicista, estudando os compositores clássicos, mas se deixando trair por
especial predileção pelas óperas líricas. Se ao piano costumava executar músicas ligeiras, como flautista chegou
a ser considerado um autêntico virtuose. Ainda é lembrado, em Campanha, o famoso quarteto de que fazia parte,
organizado pelo maestro Pompeu e integrado pelos filhos deste, Samuel e Marcelo.

A esse tempo já exercia naquela comarca as funções de Promotor de Justiça, passando, em seguida, a
desempenhá-las em Alfenas, sobressaindo, sempre, pelo seu sentido agudo de observação e cuidado no trato
das questões a ele afetas.

Casou-se, em 8 de dezembro de 1898, com D. Emiliana, filha do seu tio Dr. Manoel Eustachio Martins de
Andrade, prestigioso chefe político no Sul de Minas e que fora deputado à Assembléia Geral, ao tempo do
Império, pelo Partido Liberal (1878-1880), e, na República, membro da Constituinte de Minas Gerais e senador
ao Congresso Estadual (1891-1895), tendo sido sempre cercado da estima e consideração de seus Pares.

-:::-





M
em

ór
ia

 d
o

Ju
di

ci
ár

io
 M

in
ei

ro

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 11-19, abril/junho 2004 15

Nota histórica

O caso do cavalo “Melado”

Júnia Cavalcante Diniz (*)

Apresentação

Em atendimento a inúmeros pedidos de estudantes, acadêmicos de Direito, mormente de faculdades do

Norte de Minas, que visitam a “Memória do Judiciário Mineiro”, publicamos o processo da Ação de Busca e

Apreensão em que o objeto do litígio é o cavalo por nome “Melado”, dado e passado na Comarca de Manga,

sendo Juiz de Direito o Exmo. Doutor Osvaldo Oliveira Araújo Firmo, jovem e talentoso Magistrado, Mestre e

Especialista em Direito Constitucional, dentre outros títulos; de apreciável cultura jurídica e humanística e condu-

ta funcional, pessoal e social pontuada pela elegância, é, o que os franceses definem, un homme d’une belle

prestance.

Quem apresenta o referido processo é o Exmo. Juiz de Direito, Doutor Marcelo Paulo Salgado.

“Estando respondendo pela Comarca de Manga, deparei com o Processo de nº 2.238/92, da Ação de

Busca e Apreensão, em que são partes Lourdes Pereira dos Santos x Jonas Torres Dourado, e que, segundo

penso, poderá ser de grande valia à “Memória do Judiciário Mineiro” como registro da cultura desta região.

Cumpre destacar que se trata de questão pitoresca e comum nesta região do Norte de Minas, onde o

extrovertido e espirituoso advogado Helder Mota Ferreira (...) retrata com fidelidade e poesia o fato, no que é

acompanhado, também, com despachos e sentença de afinada cultura poética pelo brilhante Juiz Osvaldo

Oliveira Araújo Firmo, cujo dinamismo, simpatia e sensibilidade ficarão para sempre anotados nos anais desta

aprazível e hospitaleira Comarca”. 

Marcelo Paulo Salgado - Juiz de Direito

Manga, 10 de janeiro de 2001.

(*) Assessora da Superintendência da Memória do Judiciário Mineiro.
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Petição

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Manga-MG.

Lourdes Pereira dos Santos, (...) agricultora, residente e domiciliada na Fazenda Boa Vista, distrito de

Panelinha II, Município e Comarca de Manga-MG, por Seu Procurador infra-assassinado (...) vem, respeitosamente,

perante V. Exa propor a Ação de Busca e Apreensão contra o Sr. Jonas Torres Dourado, (...) lavrador, residente e

domiciliado na Fazenda Tapicuru, no lugar denominado Japuré, Município e Comarca de Manga-MG (...).

Que a requerente é proprietária de uma cavalo “Melado”, com estrutura grande, troncho da orelha esquer-

da, com aproximadamente 12 anos de idade, com crina e rabo também da cor melada, cujo animal se encontra-

va na Fazenda Boa Vista, próxima à propriedade do requerido.

Todavia, no dia 08 de julho do corrente ano, o animal acima qualificado, adentrou a propriedade do requeri-

do, danificando pequena plantação de milho e causando insignificante prejuízo.

Acontece, V. Exa., que ao invés de o requerido procurar a requerente para receber sua plantação danifi-

cada pelo animal irracional, preferiu o exercício arbitrário das suas próprias razões, pegando o cavalo infrator e

levando-o para sua propriedade, buscando a seu bel-prazer compensar os prejuízos alegados, como se a justiça

fosse aplicada ao seu inteiro critério.

Não menos absurdo é o requerido submeter o pobre e inocente animal aos mais variados tipos de violên-

cias, privando-o de comida e usando-o de maneira exclusiva para todo tipo de tarefas, a fisionomia do animal já

causa piedade em pessoas literalmente insensíveis.

Na realidade, V. Exa., o valor econômico do animal nem sequer corresponde às despesas processuais.

(...), várias e infrutíferas providências já foram tomadas, mas o requerido até hoje nem ao menos foi intimado para

comparecer à Delegacia de Polícia (...).

Por outro lado, a requerente poderia usar do desforço imediato no sentido de defender o legítimo direito do

seu patrimônio, mas, como pessoa de boa índole que é, preferiu trilhar o caminho da justiça, que, sabe, logrará êxito.

Termos em que p. deferimento.

Manga, 21 de outubro de 1992.

Helder Mota Ferreira - Advogado.



M
em

ór
ia

 d
o

Ju
di

ci
ár

io
 M

in
ei

ro

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 11-19, abril/junho 2004 17

Despacho

Comarca de Manga. Proc. n° 2.238/92
Ação Busca e Apreensão
Reqda.: Lourdes Pereira dos Santos
Reqdo.: Jonas Torres Dourado

Lourdes Pereira dos Santos,
mulher que é trabalhadora,
envolvida em muitos prantos:
brasileira, casada e agricultora
tem um cavalo farrista,
talvez uma parelha de bois...,
na Fazenda Boa Vista,
lá em Panelinha II.

Mas seu querido cavalo,
que trazia coisas pra cidade,
o grande e fiel “Melado”
troncho da orelha esquerda,
e com doze anos de idade,
se viu numa enrrascada,
de arrepiar cauda e crina,
por uma causa explicada,
que por certo é pequenina.

É que Jonas Torres Dourado,
lavrador em Japuré,
também brasileiro e casado,
teve seu milho pisado
sob as patas do pangaré.

O bravo Torres Dourado,
sequer se fez de rogado,
ou quis merecer suplício:
estando bem chateado,
fez arbitrário exercício
de suas próprias razões -
coisa incomum na cidade,
mas sabida nos grotões.

Levou “Melado” pra casa,
pra Fazenda Tapicuru.
De milho de cova rasa
hoje ele come é angu.

Dona Lourdes é só saudade,
do “Melado” prestativo.
Tem notícias que ele sofre
nas mãos de quem é cativo.

E tão injusto é o confisco,
que as lágrimas de saudade
têm enchido o São Francisco...

Dizem os que o conhecem,
ao “Melado”, de verdade,
que sua fisionomia
causa a todos piedade.

Triste a sina de “Melado”,
quadrúpede inesquecível...
cuja sorte, é alardeado,
abala gente insensível.

Mas sua dona e patroa,
prefere as vias da lei,
tem fé na Constituição,
e pede em “liminal”,
sua busca e aprensão,
sem muito alarde geral.
Que tudo se faça à parte
do autor de vil prisão,
e, inaudita altera parte,
liberte-se o cavalo peão.

Mas não ficou acertado,
das provas como convém,
ao juízo confirmado,
que é dona daquilo que tem,
de seu cavalo “Melado”,
que não é puro alazão,
mas é bom no arado e canga,
e amado na região,
de Panelinha a Manga,
enfim por todo o sertão.

Em face disso, é preciso
ouvirem-se testemunhas,
pessoas de muito siso
em prévia justificação,
onde confirmem ao Juízo:
“Dona Lourdes tem razão”.

Pela urgência do pedido
do eqüino esperado,
o dia 13 se alinha,
azado que eu o entendo,
sexta-feira na folhinha,
do corrente mês - novembro -,
para a audiência marcado,
sem muito fazer alarde,
que o dia é macabro,
às duas horas da tarde.

E venha a gente amiga,
de a pé ou sobre barca,
ao Fórum “Dr. Ortiga”,
na sede deta Comarca.

E o dia será de sorte,
para o “Melado” azarão,
que, comendo milho alheio,
cumpre pena desde então.

Intime-se por mandado
a quem de direito queira
e ao douto Advogado,
Dr. Helder Mota Ferreira,
por ordem deste togado
da Magistratura Mineira,
e que vem abaixo-assinado, 
em Manga, com o sol rompendo,
no dia 10 de novembro.

Certidão

Certifico que expedi mandado de intimação, entregando-o ao Oficial Judiciário, para o devido cumpri-
mento. Dou fé, Manga, 10 de novembro de 1992. O Técnico Judiciário.
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Pedido de arquivamento

Excelentíssimo Juíz,
poeta bem adornado,
aqui venho, procurador,
nos autos, e abaixo-assinado,
narrar o fim deste feito,
que mal se viu começado,
e pedir o arquivamento,
por ordem deste Togado.

“Melado” já está em casa,
na Fazenda Boa Vista,
descansando do sofrimento,
de que por certo foi vítima.
Corre atrás de touro bravo,
sem ter o menor cuidado,
não pode é ver pé de milho,
que fica desesperado...

A chegada de “Melado”,
foi marcada de emoção,
do lado de Dona Lourdes,
autora desta Ação,
e com eles, seu marido,
e Zequinha no violão,
sanfona de oito baixos,
tocada por Zé Paixão.

Foi grande felicidade,
na Região de Japuré,
“Melado” chegou com festa,
forró e arrasta-pé.

Agora é só ter cuidado,
e um pouco de maldade,
pois os momentos vividos
não lhe deixaram saudade.

Dona Lourdes, com notório
ar de ter satisfação,
já veio a meu escritório,
manifestar gratidão,
confiada na Justiça,
que provocou a soltura
e pôs a “força” submissa.
Louvou a Magistratura
e vai mandar rezar missa.

Pelo Motivo exposto,
de pouca fundamentação,
se perdeu o objeto,
acabou também a ação.
Aos autos, adeus: ao arquivo,
como a Lei determina,
mas sem antes pagar as custas
(por certo são pequeninas).

O Despacho de V. Exa.,
além de bem fundamentado,
mostrou a enorme competência
deste Jovem Magistrado,
que, com pouco tempo em Manga,
nos causa admiração:
culto e inteligente,
age com dedicação.

Desfeito todo o tormento,
aguardam os autos despachos,
pondo fim ao sofrimento
do Melado feito capacho.
Pede, pois, deferimento,
do pedido de arquivamento,
em Manga, muito chovendo,
no dia 17 de dezembro.

Helder Mota Ferreira - Advogado, OAB: 75.584.
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Conclusão

Aos dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e dois,
até eu, escrivão, que lhe
faço conclusão,
já me acho entendiado com
o caso do “Melado”.
Peço a V. Exa. permissão,
com respeito e admiração,
que profira uma decisão,
acabe com a brincadeira
e mande o processo para 
a “prateleira”.

Assino eu, Ulisses Ferreira.

Do ilustre Advogado,
um combativo Doutor,
nas lides gabaritado,
e da poesia bom cultor,
recebo em conclusão
pedido de arquivamento
em métrica petição.

Melado, neste juízo,
é história que tem final.
Laborou em prejuízo
ao pisar no milharal.

Voltou pra casa contente,
para alegria geral
de todo e qualquer parente,
dos instruídos aos sem grau.

De Manga a Japuré,
foi tudo uma festa pois:
motivo de arrasta-pé
lá em Panelinha II.

No Juízo fez sucesso
sem nunca aparecer.
Iniciada a porfia,
no pedido de regresso
do Melado de valia,
teve despacho impresso

em forma de poesia
(jocosa que eu a confesso).

Devolvido o bom Melado,
melou-se toda a lide:
está o pedido acatado
e sem merecer revide;
Melado está no campo
pastando capim nativo,
e seu processo, portanto,
que vá repousar no arquivo.

Até o Escrivão se apanha,
sem muito trazer senão,
fazendo versos com manha,
de cantador do sertão.

Cumpra-se este despacho,
arquivando-se o processo,
pela perda de objeto.
E as custas, sem profusão,
depois do feito contado,
incluída a inflação,
pague a dona de Melado.
Está o caso encerrado.

Em manga, com o rio enchendo,
carregando porco e bois,
em 18 de dezembro,
do ano de 92.

Decisão

Sentença

Segue a minha decisão
não feita com muita arte,
mas com toda atenção,
em 2 (duas) laudas à parte.

Manga, 18 de dezembro de 1992.

Osvaldo Oliveira Araújo Firmo - 127° Juiz de Direito Substituto.

-:::-
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DOUTRINA

A responsabilidade civil no parágrafo único do art. 927 do Código Civil e alguns 
apontamentos do direito comparado

Dr. Leonardo de Faria Beraldo*

SUMÁRIO: 1 Introdução.  2 Independentemente de culpa.  3 Nos casos especificados em lei.  4 Atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano.  5 Por sua natureza.  6 Risco para os direitos de outrem.  7 Excludentes de ilicitude.  8
Questão processual.  9 Nossas críticas com relação à inovação e alguns exemplos práticos.  10 Conclusão.  11 Bibliografia.

1 Introdução

Com o advento do novo Código Civil Brasileiro-CCB, muitas inovações ocorreram em nosso ordenamen-
to, algumas representaram avanços, já outras, verdadeiros retrocessos. E a mudança sobre a qual nos propuse-
mos a fazer uma breve análise é no tocante ao parágrafo único do art. 927, que versa sobre a responsabilidade
civil. Ou, como alguns doutrinadores vêm dizendo, uma verdadeira cláusula geral ou aberta de responsabilidade
objetiva, reflexo dos princípios da eticidade e da socialidade, pilares básicos do novo Código Civil.

Dispõe aquele dispositivo legal que:

haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a ativi-
dade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.

Talvez seja esta uma das inovações que mais vêm preocupando as pessoas de modo geral, haja vista que o
Código adotou, neste artigo, a responsabilidade objetiva, devendo ser analisada com bastante cautela.

Adotou-se, assim, com esta novidade no campo do direito positivo, a teoria do risco criado, tendo em CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA o seu maior defensor. Trata-se de uma questão de socialização dos riscos, pois o
dano decorrente da atividade de risco recairá, sempre, ou no seu causador (que se beneficia do risco auferindo
lucro), ou na vítima (membros da sociedade). Porém, não é justo que, dentre estas duas pessoas, a prejudicada
seja aquela que não teria como evitá-lo.1

GEORGES RIPERT, ao se referir à teoria do risco criado, explica muito bem que “não é por ter causado o
risco que o autor é obrigado à reparação, mas sim porque o causou injustamente, o que não quer dizer contra o
Direito, mas contra a justiça”.2

Assim, para uma melhor compreensão deste novo dispositivo, achamos melhor dividi-lo em partes, sendo que
todas elas são pequenos trechos do próprio artigo, que, basicamente, se compõe dos seguintes elementos: a) responsa-
bilidade “independentemente de culpa”; b) “nos casos especificados em lei”; c) “atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano”; d) “por sua natureza”; e) “geradora de riscos para direito de outrem”. 

2 Independentemente de culpa

Pela expressão independentemente de culpa, não resta dúvida de que estamos falando de responsabilidade
objetiva. Lembremos que os requisitos da responsabilidade subjetiva são aplicáveis à responsabilidade objetiva, com
exceção do elemento culpa.

Assim, para que haja a obrigação de reparar o dano, em se tratando de responsabilidade objetiva, faz-se
mister a demonstração, pela vítima, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do autor do fato danoso e o
dano por ela sofrido.

Trata-se, portanto, de uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Particularmente, não somos a favor
de uma cláusula geral igual a esta no âmbito da responsabilidade civil, uma vez que deixa ao alvedrio do juiz a
indicação de quais seriam os casos de aplicação da responsabilidade objetiva.

(*) Advogado em Belo Horizonte. Pós-Graduado em Direito Processual Civil. Professor substituto de Direito Processual Civil na Faculdade de
Direito Arnaldo Janssen, em Belo Horizonte.
1 Neste sentido, confira: RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. 2ª ed. Traduzido por OLIVEIRA, Osório de. Campinas: Bookseller,
2002, n° 116, p. 215.
2 Op. cit., p. 216.
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3 Nos casos especificados em lei

Quando o dispositivo menciona que haverá obrigação de reparar o dano, nos casos especificados em lei,
nos parece evidente que o legislador quis deixar claro que as leis especiais continuam em vigor, tais como o
Código de Defesa do Consumidor.

Podemos lembrar aqui que o acidente do trabalho (Lei 6.367/76) e os danos praticados pelas pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88) são
casos de responsabilidade objetiva.

Os empresários e as sociedades respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos
produtos postos em circulação, ex vi do disposto no art. 931 do Código Civil.

As pessoas elencadas no art. 932 do CCB, nos termos do art. 933, também do CCB, têm responsabilidade
objetiva perante terceiros.

O dono ou o detentor do animal que causar danos a terceiros também tem responsabilidade civil
independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 936 do CCB.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, segundo o art. 734 do CCB e do Decreto 2.681/12
(ferrovias). O Código Brasileiro de Aeronáutica também trata desta matéria (transporte aéreo).

Os danos causados ao meio ambiente (Lei 6.938/81) e os danos nucleares (Lei 6.453/77) igualmente.

Existem ainda outros casos de responsabilidade objetiva previstos em legislação especial, que, com toda
certeza, continuam em vigor.

4 Atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano

Aqui, importante atentar para duas coisas, quais sejam: a) o conceito de atividade; e b) que esta seja
normalmente desenvolvida pelo autor do dano.

A palavra atividade, a nosso ver, deve ser entendida como sendo os serviços praticados por determinada
pessoa, seja ela natural ou jurídica. Exemplo disso está estampado no próprio Código,3 quando, no art. 966, con-
ceitua empresário como sendo aquela pessoa que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Ou seja, exerce ou presta serviços econômicos de forma
organizada, habitual, reiterada e profissional, e não de forma isolada por alguém.

E, ainda, é preciso que esta atividade seja normalmente desenvolvida pelo autor do dano, significando,
então, que ela não pode ser meramente esporádica ou momentânea, devendo, ainda, guardar ligação direta com
o objeto social por ela desenvolvido.

Assim, por exemplo, imagine-se uma sociedade cujo único objeto é a venda de flores e plantas. Até aqui, vê-
se que não existe nenhuma atividade de risco normalmente desenvolvida, certo? Mas vamos supor que ela tivesse
um pequeno gerador de energia, movido a diesel, para o caso de falta de energia elétrica e ela pudesse continuar
trabalhando e, principalmente, manter refrigerado o seu estoque. Certo dia, o mencionado gerador explode, acar-
retando danos nos prédios vizinhos. Dessa forma, seria possível a aplicação da regra do art. 927, parágrafo único,
do CCB, tendo em vista a utilização de gerador de energia movido a diesel, que sabidamente é um produto alta-
mente inflamável? Temos que a resposta seria negativa, uma vez que na atividade normalmente desenvolvida por
esta sociedade não era necessário o uso de diesel, mas apenas e tão-somente em casos de emergência, que era
forçoso o uso do gerador. Contudo, é claro que o dono do empreendimento deve responder pelos danos ocasiona-
dos nos prédios vizinhos, mas não com base no disposto do art. 927, parágrafo único, do CCB.

Quem, portanto, explora habitualmente uma grande máquina de escavação e terraplanagem está perma-
nentemente gerando situação de risco para operários e terceiros que convivam com sua atividade. Quem, por
outro lado, usa eventualmente um veículo de passeio (automóvel, motocicleta ou bicicleta etc.) não se pode dizer
que desempenhe “atividade normalmente desenvolvida”. Já o mesmo não se passa com a sociedade que explo-
ra os veículos automotores como instrumento habitual de sua atividade econômica.

3 No livro do Direito de Empresa, a palavra atividade aparece por diversas vezes, v. g., nos arts. 971 a 973, 1.156, 1.168 e 1.194.
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5 Por sua natureza

Esta expressão, no nosso entendimento, deve ser trabalhada com bastante cuidado. A palavra natureza
possui conceito relativamente vago, daí a perplexidade de alguns doutrinadores com relação ao seu real signifi-
cado no contexto do dispositivo legal em comento.

Por questão de concordância da língua portuguesa, podemos extrair a primeira assertiva, qual seja, a de
que a natureza é da atividade normalmente desenvolvida.

Dando prosseguimento, resta elucidar, mais precisamente, o que seria esta tal natureza da atividade.
Entretanto, antes disso, faz-se imperioso relembrar que não existem palavras mortas no texto da lei, ou seja, não se
pode afirmar que esta expressão é desprovida de significado.

E, no presente texto legal, qual poderia ser o conceito da expressão “por sua natureza”?

Ratificando o que já foi dito, a natureza é do risco da atividade normalmente desenvolvida, devendo (a
atividade) implicar, por si só, risco para os direitos de outrem.

Destarte, faz-se mister ressaltar que toda atividade pode implicar, por menor que seja, algum tipo de risco
a terceiros. Por outro lado, não é toda e qualquer atividade que o legislador pretendeu abranger no parágrafo
único do art. 927 do CCB, mas, apenas e tão-somente, aquelas cujo risco é inerente, intrínseco.

Assim, a importância da expressão em comento é, exatamente, restringir o rol das atividades que
realmente implicam risco para os direitos de outrem. Desta feita, não basta que a atividade normalmente desen-
volvida pelo autor do dano crie risco a terceiros, sendo imprescindível que, na natureza da atividade, ou seja, na
sua essência, exista uma potencialidade lesiva fora dos padrões normais.

Com efeito, nos sábios dizeres do jurista italiano C. MASSIMO BIANCA, é aquela “atividade que por sua
própria natureza ou por características dos meios utilizados contém uma intensa possibilidade de provocar um
dano em razão de sua acentuada potencialidade ofensiva”.4 No mesmo diapasão é o magistério dos portugueses
PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA.5

Por derradeiro, faz-se pertinente registrar a opinião de SÉRGIO CAVALIERI FILHO no tocante à expressão
“por sua natureza implicar risco”, a qual estaria ligada às obrigações de resultado, idéia esta que, data venia, não
corresponde adequadamente aos ditames do parágrafo único do art. 927 do CCB,6 posição da qual pedimos vênia
para divergir.7

Portanto, concluindo este tópico, não resta dúvida de que deve haver, na atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano, uma intrínseca potencialidade lesiva.8 Isto, sim, representa a natureza do risco
da atividade.

6 Risco para os direitos de outrem

4 "attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportano la rivelante possibilità del verificarsi di un danno per
la loro spiccata potenzialità offensiva". In: Diritto civile. (ristampa). v. 5. Milano: Giuffrè, 1994. p. 705.
5 "Não se diz, no nº 2, o que deve entender-se por actividade perigosa. Apenas se admite, genericamente, que a perigosidade derive da própria
natureza da actividade". In: Código Civil anotado. v. I. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1984, p. 495.
6 "Logo, o bom senso está a indicar que a obrigação de indenizar não decorrerá da simples natureza da atividade, ainda que tenha uma perigosi-
dade inerente. Para não chegarmos a uma inteligência absurda, devemos entender que a expressão 'por sua natureza' não diz respeito à natureza
do serviço, tampouco ao risco que ele produz, mas sim à natureza da obrigação assumida por aquele que presta o serviço. Há uma clássica e
conhecida distinção entre obrigação de meio e de resultado, devida a Demogue. (...). Em nosso entender, a responsabilidade objetiva prevista no
dispositivo em exame só se configura quando a natureza do serviço (atividade desenvolvida) gera para o fornecedor uma obrigação de resulta-
do, e não apenas de meio" (Programa de responsabilidade civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 174-175).
7 Acontece que, ao tratar da natureza da atividade, SÉRGIO CAVALIERI FILHO a examina apenas do ponto de vista da responsabilidade con-
tratual, não fazendo nenhum comentário acerca da responsabilidade extracontratual. Inclusive, da maneira pela qual foi discorrido por ele o tema,
deixa a entender que o dispositivo só é aplicável em se tratando de responsabilidade contratual, o que, com toda certeza, não procede. Aliás,
temos que seria até mesmo dispensáveis maiores comentários sobre a responsabilidade contratual, pois o seu mero inadimplemento já gera ao
inadimplente o dever de indenizar. E é notório que a responsabilidade dos profissionais liberais, no nosso Direito, é sempre de meio, e não de
resultado, salvo algumas raras exceções, como a do médico-anestesista e a do cirurgião plástico. Ademais, por força do art. 14, § 4º, do CDC, a
responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva. A propósito, importante lembrar que todos os artigos do CDC continuam plenamente em
vigor, não tendo sido revogado com a entrada em vigor do novo Código Civil.
8 Expressão utilizada por BIANCA, C. Massimo. Op. cit., p. 708.
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Importante observar que, atualmente, quase todas as atividades implicam algum tipo de risco, e, não tendo o
legislador definido quais seriam essas atividades de risco, caberá à doutrina e à jurisprudência, com extrema cautela,
definir quais atividades seriam estas, para evitar uma banalização do instituto. Lembrando que determinada atividade
empresária pode não ser de risco, assim como certa atividade não-empresária pode ser de risco.9 Dessa forma, é er-
rado querer estabelecer uma regra vinculando as atividades de risco ao fato de o empresário ou a sociedade exercerem
uma atividade empresária ou não-empresária, dependendo, portanto, do caso concreto.

Primeiramente, cumpre destacar que o risco é da execução da atividade, e não de qualquer ação ou omis-
são. E atividade, como vimos, é o serviço profissional desenvolvido por alguém, não se confundindo com ação ou
omissão. Com isso, queremos dizer que, ao contrário de algumas opiniões10, não entendemos que os
particulares que dirigem seus automóveis poderiam estar enquadrados no parágrafo único do art. 927 do CCB,
pois, como bem salientou ALVINO LIMA, “a teoria do risco não se justifica desde que não haja proveito para o
agente causador do dano, porquanto, se o proveito é a razão de ser da justificativa de arcar o agente com os
riscos, na sua ausência deixa de ter fundamento a teoria”.11 Ora, dirigir veículos motorizados,12 data venia, é mera
ação ou conduta que pode vir a trazer riscos a terceiros, mas, nunca, uma atividade, salvo nos casos de
sociedades empresárias cujo objeto é o transporte de pessoas ou de coisas.

E o taxista que atropelar um pedestre, estaria ele enquadrado no parágrafo único do art. 927 do CCB? A
resposta é tormentosa e vai depender de um detalhe, qual seja, se ele pode ser equiparado a profissional liberal ou
não.13 Caso seja o taxista, então, considerado um profissional liberal, a sua responsabilidade será subjetiva, tendo em
vista que o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exige a apuração de culpa dos profissionais liberais.
Como visto, a discussão gira em torno do fato de haver ou não a necessidade de a pessoa ser graduada em algum
curso superior. Na nossa opinião, apenas podem ser considerados profissionais liberais aqueles que possuem curso
superior. Logo, os taxistas estão sujeitos à responsabilidade objetiva do dispositivo em análise, uma vez que exercem,
habitualmente, atividade intrinsecamente perigosa.

Na Espanha, segundo MANUEL ALBALADEJO, a responsabilidade do condutor de um veículo é objetiva.14

Por outro lado, em Portugal, é subjetiva.15

Destarte, acreditamos, então, que atividade de risco é aquela que possui, por exemplo, correlação direta
com produtos inflamáveis, explosivos,16 tóxicos, trabalho em minas ou no subsolo, produtos nucleares ou radioa-
tivos, armas de fogo, explosivos, manuseio de energia elétrica acima daquela utilizada nas casas das pessoas,17

9 Exemplo de atividade não-empresária de risco é aquela cujo objeto é científico, nos moldes do art. 966, parágrafo único, do CCB, pois poderá haver
alguma que manipule produtos explosivos e radioativos constantemente, gerando, assim, uma probabilidade de dano muito maior para terceiros do que
outras atividades. Em contrapartida, uma loja especializada na venda de balas e chocolates é empresária, mas não representa risco algum a terceiros.
10 Entendendo que "a direção de veículos motorizados pode ser considerada como atividade que envolve grande risco para os direitos de outrem",
confiram GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 25. 
11 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed. São Paulo: RT, 1999, p. 198.
12 Sem falar que é um direito constitucionalmente garantido a todos, o de ir e vir.
13 Para alguns, só pode ser considerado como profissional liberal o autônomo, independentemente do nível de escolaridade, que exerça atividade por
conta própria (MIRANDA, Gilson Delgado. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 824). GILSON MIRANDA exemplifica como
sendo o advogado, o médico, o dentista, o pintor, o músico, o eletricista, o desenhista, o veterinário, o encanador etc., informando, ainda, que PONTES
DE MIRANDA também pensa desta forma. Por outro lado, existem doutrinadores que entendem haver a necessidade de curso superior para que um
autônomo possa ser considerado um profissional liberal, dentre eles: SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 718; e ASSIS, Araken de. Procedimento sumário. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 34. Veja, ainda, a revista Ajuris, v. 16, julho, 1979,
Porto Alegre, p. 24-29.
14 Ao comentar o art. 1º da Ley 122/1962 (e que sofrera algumas modificações), que versa sobre o uso e circulação de veículos de motor, ALBALADE-
JO salienta que "por lo que toca a los daños a las personas, la responsabilidad del causante de los mismos es objetiva, de modo que procede de la
propria producción Del dano, omisión hecha de que se deba o no a culpa de su autor. Y solo no hay que indemnizarlo cuando se pruebe que fue
debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo", in Derecho civil.
v. II. 10ª ed. Barcelona: Jose Maria Bosch Editorial, 1997, § 153, p. 504. Acrescenta ainda que "el condutor de vehículos a motor es responsable, em
virtude del riesgo creado por la conducción del mismo de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación", in idem,
ibidem. E, para JOSÉ PUIG BRUTAU, não se consideram como casos de força maior os defeitos "de éste ni la rotura o fallo de algunas de su piezas
o mecanismos", in Compendio de derecho civil. v. II. 3ª ed. actualizada e revisada por CHARLES J. MALUQUER DE MOTES BERNETT. Barcelona:
Bosch, 1997, p. 653.
15 LIMA; VARELA. Op. cit., p. 496.
16 "O fabricante de produto de limpeza, que coloca no mercado produto perigoso (diabo verde), cujo contato com a água provoca gases explo-
sivos, resultando em cegueira da consumidora, deve reparar os danos materiais decorrentes da incapacidade permanente e estéticos, posto que
a venda de tais produtos deve ser efetuada com suficiente advertência em relação às transformações químicas, produzindo a formação de gases,
com explosão da embalagem. Em tal situação de perigo, não basta a simples recomendação quanto ao modo de uso, mas também de advertên-
cias, relativas às transformações químicas. Aplicação dos artigos 9º e 10 do Código de Proteção do Consumidor. Recurso conhecido e não provi-
do" (TJPR, AC 0070691-2 - (18667), 3ª C.Cív., Rel. Des. Conv. Sérgio Rodrigues, DJPR de 08.12.2000).
17 “Responsabilidade civil. Rompimento de cabo de alta tensão. Acidente em virtude de forte descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da con-
cessionária de energia elétrica. Dano material estabelecido em um salário mínimo mensal. Valor adequado à espécie. Dano moral e estético.
Admissibilidade de cumulação. Valores igualmente corretos. Denunciação da lide. Seguradora. Responsabilidade por danos morais e estéticos,
uma vez que estão compreendidos nos danos pessoais. Recursos desprovidos" (TJPR, Ap Cív 0118660-3 - (140) - Toledo, 8ª C.Cív., Rel. Des.
Campos Marques, DJPR de 13.05.2002).
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ou pela velocidade incomum da tarefa desempenhada. Lembrando que risco não quer dizer incerteza, mas proba-
bilidade de dano. No direito comparado,18 a caça (tanto a esportiva quanto a recreativa) é incluída dentre as ativi-
dades perigosas, embora não seja propriamente uma atividade no sentido econômico ou empresarial, conforme
demonstramos no item 4.

Atividades de risco são, portanto, aquelas que criam para terceiros um estado de perigo, isto é, a possibilidade, ou, ainda
mais, a probabilidade de receber um dano, probabilidade esta maior do que a normal derivada das outras atividades.19

Veja como a jurisprudência de Portugal se tem manifestado sobre quais atividades seriam perigosas.20 O
curioso é que a atividade da construção civil não é considerada, em Portugal, como sendo de risco.21

Confira também o entendimento da giurisprudenza italiana sobre atividades de risco.22

Importante registrar que a palavra risco pode ter duplo sentido; senão, vejamos. O primeiro é o já esposa-
do por nós. O segundo é aquele que as pessoas comumente gostam muito de dizer sobre a atividade comercial,
que tem muitos riscos, ou seja, as coisas podem “dar errado” ou “não funcionar como o esperado”. Em voto pro-
ferido pela Ministra Nancy Andrighi, do STJ, uma empresa de aviação foi condenada a indenizar um passageiro
pelo atraso de seu vôo, ao fundamento de que “o atraso por si só decorrente desta operação impõe a
responsabilização da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece”.23 Está claro que o que ela
quis dizer é que são riscos desta atividade, v. g., o atraso, mas não que ela gere perigo a terceiros. O risco ao
qual o CCB faz menção é aquele por nós já explicado, sinônimo de perigo, e que este seja fora do comum, tendo
sido inclusive objeto de discussão no STJ.24 A atividade bancária sempre gera risco a terceiros.

7 Excludentes de ilicitude

Mesmo no parágrafo único, é possível afirmar que existem algumas excludentes de ilicitude,25 tais como o
caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.26 Esta última excludente existe por motivo muito simples,
qual seja, ninguém pode responder por atos a que não tenha dado causa. Na culpa exclusiva da vítima, não

18 Argentina, Espanha e Portugal, por exemplo.
19 Cf. SERRA, Vaz. Responsabilidade civil. Separata do Boletim do Ministério da Justiça, nº 85, Lisboa, p. 370.
20 "É de considerar como perigosa a utilização de uma empilhadora, cujo operador, de noite, apenas tem a iluminação de dois faróis fixos (um de
cada lado da máquina), a fim de sobrepor toros de madeira numa pilha com mais de cem metros de comprimento e seis, a sete metros de altura,
perfazendo um peso de muitos milhares de quilos, sem que aquela iluminação lhe permitisse ver o topo da pilha em que colocava os toros"
(Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Recurso n° 084068, Rel. Conselheiro Gelasio Rocha, j. em 27.10.92). No mesmo sentido: "Ora, sem
afastar a natural apreciação casuística, Ribeiro de Faria qualifica como perigosas certas actividades que impliquem o emprego de substâncias
radioactivas, manipulação de líquidos corrosivos ou fabricação de explosivos. A jurisprudência vem entendendo que, em certos casos concretos,
ocorre perigosidade na actividade desenvolvida, quer pela sua natureza, quer pelos meios utilizados: por exemplo, a abertura de uma vala numa
rua de uma cidade, designadamente na Cidade de Lisboa, a utilização de armas de fogo, a utilização de energia eléctrica de alta tensão, o lança-
mento de foguetes, a utilização de um termo-ventilador industrial alimentado por duas botijas de gás, o armazenamento e manuseamento de
resinas naturais, a abertura de um tanque de condensados com o uso de uma rebarbadeira eléctrica, a actividade de uma escavadora no sopé
de uma encosta com acentuado declive, o emprego de um compressor com ponteiro de aço na demolição e perfuração de estruturas de cimento
e ferro, o funcionamento de um catterpilar" (Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Recurso nº 04B025, Rel. Conselheiro Araújo Barros, j. em
12.02.2004). Por outro lado, estas são algumas atividades que não são consideradas, em Portugal, como sendo de risco: "Em contrapartida, tem
também sustentado que não constituem actividades perigosas a condução de água para abastecimento público através de conduta resguardada,
a actividade de secagem de madeiras feita por um conjunto de composto de uma caldeira, um gerador eléctrico e uma estufa a funcionar em cir-
cuito fechado, a actividade de condução de automóvel. Concretamente no que respeita à actividade de construção e obras, só por si e se abstrair-
mos dos meios utilizados, estamos em crer que não é uma actividade que revista perigo especial para terceiros, e, conseqüentemente, não cons-
titui actividade perigosa" (Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Recurso nº 04B025, Rel. Conselheiro Araújo Barros, j. em 12.02.2004).
21 Superior Tribunal de Justiça de Portugal, Recurso nº 03ª3883, Rel. Conselheiro Moreira Camilo, j. em 11.06.03.
22 Na Itália consideram-se de risco, para efeitos de responsabilidade civil, "atividade edilícia, operações portuárias, a produção e distribuição de
energia elétrica e de gás, produtos farmacêuticos, organização e gestão de atividade esportiva e recreativa, tais como futebol, ski, kartes e car-
ros de corrida etc". In: BIANCA. Op. cit., p. 705-706. Por outro lado, não são consideradas atividades de risco: empreendimento de embarcações,
arar o solo, corridas ciclísticas em estradas, o serviço bancário de cofre etc. Cf. BIANCA. Op. cit., p. 707.
23 STJ, 3ª T., REsp nº 401.397/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 27.06.2002, RSTJ, 161/310.
24 "1. É responsável aquele que causa dano a terceiro no exercício de atividade perigosa, sem culpa da vítima. 2. Ultimamente vem conquistando
espaço o princípio que se assenta na teoria do risco, ou do exercício de atividade perigosa, daí há de se entender que aquele que desenvolve tal
atividade responderá pelo dano causado. 3. A atividade de transporte de valores cria um risco para terceiros. ‘Neste quadro’, conforme o acórdão
estadual, ‘não parece razoável mandar a família do pedestre atropelado reclamar, dos autores não identificados do latrocínio, a indenização devi-
da, quando a vítima foi morta pelo veículo da ré, que explora atividade sabidamente perigosa, com o fim de lucro’. Inexistência de caso fortuito
ou força maior. 4. Recurso especial, quanto à questão principal, fundado no art. 1.058 e seu parágrafo único do Código Civil, de que a Turma não
conheceu, por maioria de votos" (STJ, 3ª T., REsp nº 185.659/SP, Rel. p/o ac. Min. Nilson Naves, DJU de 18.09.2000, p. 126).
25 Isto porque o dispositivo legal em comento versa sobre a teoria do risco criado, e não sobre a teoria do risco integral.
26 Vide art. 393 do CCB.
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existiu conduta antijurídica, mas sim uma autolesão. Já o caso fortuito e a força maior incidem sobre o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta do agente, mas, por ser o fato inevitável ou imprevisível, não pode ele
responder civilmente pelos danos causados a terceiros, uma vez que não deu causa ao resultado danoso.27

Alguns doutrinadores entendem que a culpa exclusiva de terceiro faz parte do rol já elencado de exclu-
dentes, mas, nos contratos de transporte, por exemplo, isto não é possível, haja vista a vedação expressa do art.
735 do CCB. Já o Código de Defesa do Consumidor a admite, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, II.

Destarte, no direito estrangeiro há uma hipótese excludente de ilicitude que não foi contemplada pelo nosso
legislador. Existe uma ressalva no direito português nos seguintes termos: “quem causar danos a outrem no exercício
de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los,
excepto se mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”.28

Reserva quase idêntica existe no Código Civil Italiano.29 O Código Civil de Porto Rico também possui norma similar às
já mencionadas.30 Há ainda, segundo GEORGES RIPERT, o disposto no art. 403 do Código Civil Soviético, que trata
da teoria do risco.31

Por outro lado, países como Argentina,32 Espanha33 e Peru34 têm em seus respectivos ordenamentos norma
similar à do nosso Código, ou seja, sem ressalvas como nos países supramencionados.

Há, ainda, países que não possuem normas que prevêem a responsabilidade por atividades de risco em
seus Códigos, tendo preferido o método da legislação especial, tais como Alemanha35 e França.36

Para parte da nossa doutrina, a pessoa não será obrigada a reparar o dano se comprovar ter adotado todas
as medidas idôneas para evitá-lo. Dentre eles, destacamos SILVIO RODRIGUES, ao asseverar que “o texto é
justificadamente tímido, pois a responsabilidade só emergirá se o risco criado for grande e não houver o agente
causador do dano tomado medidas tecnicamente adequadas para preveni-lo”.37 RONALDO BRÊTAS DE CAR-
VALHO DIAS, que também comunga deste mesmo entendimento, afirmou que, “uma vez definida perigosa, em
concreto, a atividade, responde aquele que a exerce pelo risco, ficando a vítima obrigada apenas à prova do nexo
causal, exonerando-se o autor do dano se comprovar que adotou todas as medidas idôneas ou preventivas e
tecnicamente adequadas para evitá-lo, ou que o resultado decorreu de caso fortuito”.38

Data venia, entendemos que o legislador, quando quer criar uma excludente de ilicitude, o deveria fazer de
forma expressa, assim como ocorre na Itália e em Portugal. No Brasil, entretanto, parece que o legislador optou por
manter apenas as excludentes tradicionais,39 não podendo, assim, utilizar-se daquela existente nos ordenamentos
italiano e português. 

Sem embargo da inconteste autoridade doutrinária de SILVIO RODRIGUES e RONALDO BRÊTAS DE CAR-
VALHO DIAS, a posição por eles adotada diante do dispositivo em comento,40 se nos afigura, data venia, está em atri-
to com a norma do direito positivo brasileiro. Isto porque, pelo que se pode facilmente depreender do referido artigo de
lei, não estamos, sequer, discutindo culpa, conforme nos manifestamos no item 2. Logo, pelo fato de não ser possível

27 Importante registrar a opinião de CÉSAR FIUZA, pois, para ele, o nexo de causalidade é entre a conduta culpável do agente e o dano por ele provo-
cado, logo, por não ser possível discutir o elemento culpa na responsabilidade objetiva, não se poderia, então, falar no seu rompimento pelo caso for-
tuito e pela força maior. Acrescenta ainda que deve incidir sobre a própria autoria. Assim, apenas se restar devidamente comprovado que o fato ocor-
reria de qualquer maneira, é que se poderá utilizar destas duas excludentes (cf. Direito civil. 7ª ed. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 617).
28 Art. 493, 2, do Código Civil de Portugal.
29 Art. 2.050: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Tradução livre do artigo: "Aquele que ocasionar
prejuízo a outrem no exercício de uma atividade perigosa, pela sua natureza ou pela natureza dos meios adotados, ficará obrigado à indenização,
se não provar ter adotado todas as medidas idôneas para evitar o dano".
30 "Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: (1) Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la
debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado".
31 Op. cit., p. 213, nota 548.
32 Vide art. 1.113 do Código Civil Argentino e art. 33 da Ley 24.441.
33 Vide art. 1.908 do Código Civil Espanhol.
34 Vide art. 1.970 do Código Civil Peruano. E, nos termos do art. 1972, o autor do dano estará desobrigado de repará-lo nos casos de caso fortuito,
força maior, culpa exclusiva da vítima e fato determinante de terceiro.
35 A responsabilidade civil está regulada no BGB, dentro do 25º título, entre os §§ 823 e 853.
36 Cf. SILVA, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor. (Reimpressão). Lisboa: Almedina, 1999, nº 70, p. 409, nota 1.
37 Direito civil. v. 4. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, nº 57, p. 161.
38 Responsabilidade civil extracontratual: parâmetros para o enquadramento das atividades perigosas. Revista Forense, nº 296, p. 132.
39 Caso fortuito, força maior (quando for possível) e culpa exclusiva da vítima.
40 Ambos os autores, cujas obras já foram devidamente citadas, comentaram o parágrafo único do art. 929 do anteprojeto do Código Civil, que
possui redação idêntica à do parágrafo único do art. 927 do atual CCB.
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debater o elemento culpa, vê-se, claramente, que estamos diante de responsabilidade objetiva, e não subjetiva. Em
face disso, tem-se que a asseveração daqueles juristas incorre em erro, tendo em vista que eles estão admitindo,
como hipótese excludente de ilicitude, a comprovação feita pelo autor do dano de que tomou todas as medidas
idôneas para evitá-lo. E o que é que isso quer dizer? Simples, o autor do dano estaria, em outras palavras, dizendo
que não teve culpa. Mas, como já exaustivamente dito, não é cabível a discussão de culpa em sede de responsabi-
lidade objetiva. Ora, se esta tese fosse acatada no nosso ordenamento jurídico atual, estaríamos contradizendo o
próprio parágrafo único do art. 927 do CCB, que, expressamente, determinou que a reparação deverá ser feita, nestes
casos, independentemente de culpa, ou seja, a responsabilidade é objetiva.

No direito português, onde existe expressamente esta ressalva,41 conforme já salientamos, pode-se reparar
que não se fala em responsabilidade independentemente de culpa. O que ocorre, naquele ordenamento, é apenas
e tão-somente caso de culpa presumida. “Estabelece-se neste artigo, como nos dois anteriores, a inversão do ónus
da prova, ou seja, uma presunção de culpa por parte de quem tem a seu cargo a vigilância de coisas ou de ani-
mais42 ou exerce uma actividade perigosa”.43 JOÃO CALVÃO DA SILVA, em recente trabalho, partilha deste mesmo
entendimento, ao magistrar que “o art. 493, nº 2, em virtude de nele se encontrar a consagrada inversão do ónus
da prova ou presunção de culpa na responsabilidade pelo exercício de actividades perigosas”.44

Na Itália,45 por sua vez, não é pacífico, como em Portugal, este entendimento. Lá, existem autores cujo
posicionamento é no sentido de que a responsabilidade civil do art. 2.050 é um risco objectivamente evitável ou
uma responsabilidade objectiva por risco evitável. Mas, a que nos parece a melhor interpretação seria a de que
a responsabilidade não é objetiva e nem subjetiva. “Adoptou-se, antes, uma solução intermédia pela qual,
mantendo sempre a culpa na base da responsabilidade, não só se pôs a cargo do lesante a prova liberatória, mas
se ampliou o conteúdo do dever de diligência seu cargo”.46 Recomendamos ao leitor a obra de C. MASSIMO
BIANCA,47 onde ele exemplifica várias atividades que são consideradas perigosas e outras que não são. BIANCA
informa que a doutrina dominante defende que o art. 2.050 do Codice Civile é caso de responsabilidade objetiva,
embora entenda que se trate de culpa presumida.48 Importante ressaltar que no direito Italiano, para que o autor
do dano possa se eximir da responsabilidade de indenizar a vítima, não basta a demonstração de ausência de
culpa; sendo necessária a comprovação de uma organização técnica abstratamente idônea para prevenir aci-
dentes: o denominado fato técnico.49

Particularmente, não vemos grandes diferenças entre o art. 2.050 do Código Civil Italiano e o art. 493, 2,
do Código Civil Português. Acreditamos ser, em ambos, caso de culpa presumida, tendo em vista que os dois dis-
positivos permitem que o autor do dano se isente da responsabilidade de indenizar a vítima se comprovar que
adotou todos os meios idôneos, possíveis e exigíveis para se evitar a ocorrência do dano. Haverá, então, uma
verdadeira inversão do ônus da prova. Em ambos os ordenamentos vêm sendo aceitos como causas excludentes
de ilicitude, o caso fortuito, a força maior, e, por razões óbvias, a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, concluindo esta parte, vê-se claramente que a excludente de ilicitude defendida pelos ilustres juris-
tas mencionados não condiz com o nosso ordenamento jurídico, seja pela falta de disposição legal expressa, seja
pela contradição que criaria no próprio dispositivo, de se discutir a existência ou não de culpa onde não é possível,
por se tratar de responsabilidade objetiva ou sem culpa.

8 Questão processual

Durante o estudo deste trabalho, nos atentamos para uma questão, de natureza processual, digna de tecer
breves comentários.

Como se depreende da leitura do dispositivo em comento, a responsabilidade objetiva dispensa a demons-
tração de culpa do autor do dano, mas requer, apenas e tão-somente, a comprovação, pela vítima, da conduta
ilícita, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre um e outro.

41 Art. 493, 2, do Código Civil.
42 Atente-se para o fato de que, no Brasil, a guarda de animais é caso de responsabilidade objetiva, ex vi do disposto no art. 936 do CCB.
43 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Op. cit., p. 495.
44 Responsabilidade civil do produtor. (Reimpressão). Lisboa: Almedina, 1999, nº 70, p. 402. 
45 Lá também não se fala em "independentemente de culpa" na lei.
46 SILVA, Calvão da. Op. cit., p. 404, nota 1.
47 Diritto civile. v. 5. Milano: Giuffrè, 1994, nº 301, p. 704-712.
48 Cf. op. cit., p. 709.
49 Cf. VISINTINI, Giovanna. Tratado de la responsabilidad civil. v. 2. traduzido por CARLUCCI, Aída Kemelmajer. Buenos Aires: Astrea, 1999, p. 416.
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Dessa forma, se A propõe uma ação em face de B, com fulcro no art. 927, parágrafo único, do CCB, ele não
se preocupará em demonstrar a culpa de B, haja vista a sua desnecessidade. Mas, pensem na hipótese de o juiz,
na sentença, entender que a atividade normalmente desenvolvida por B, por sua natureza, não é de risco, sendo,
portanto, caso claro de responsabilidade subjetiva. Logo, pergunta-se: como ficaria A se, ultrapassada a fase de
instrução do processo, e sem nenhuma manifestação de sua parte, haja vista que ele estava contando com o fato
de se tratar de atividade de risco normalmente desenvolvida por B? Apenas lembrando, o juiz irá prolatar, in casu,
sentença de mérito, sendo acobertada, assim, pelos efeitos da coisa julgada material, ou seja, nem outra ação A
poderá propor.

Portanto, para se evitarem problemas como este narrado, recomenda-se que o juiz, no despacho saneador
e cumprindo o disposto do art. 331, § 2º, do Código de Processo Civil, se manifeste sobre se a lide é caso de respon-
sabilidade objetiva ou subjetiva (ponto controvertido) e determine as provas a serem produzidas. Dessa forma, as
partes poderão saber, de antemão, de quem será o ônus probante.50 Esta decisão desafiaria o recurso de agravo.

9 Nossas críticas com relação à inovação e alguns exemplos práticos

Do nosso ponto de vista, a inovação é bastante tênue, haja vista o fato de o próprio artigo ter ressalvado
que as demais leis especiais continuam em vigor. Destarte, como já existem diversas leis específicas regulando
a responsabilidade sem culpa, nos mais distintos campos do Direito,51 achamos muito difícil este artigo ser uti-
lizado, na prática, pelos aplicadores do Direito. Não obstante, vemos com bons olhos esta novidade, pois quem
tem os bônus deve arcar com os ônus também. Ratificando o que já foi dito, esta novidade veio consagrar os
princípios da socialidade e da eticidade do CCB.

Com efeito, um exemplo52 em que se poderá aplicar esta nova norma legal pode ser o seguinte. Imagine-
se uma pessoa que está passeando por uma avenida, e, de repente, ocorre uma explosão, dentro de um posto
de gasolina, causando-lhe ferimentos. Dessa forma, salvo comprovação de caso fortuito ou força maior, ter-se-á
a responsabilidade objetiva, na forma do art. 927, parágrafo único, do CCB. 

Outro exemplo que poderia ser dado é com relação à responsabilidade de empresas especializadas na
organização de shows, pois, na compra do ingresso, está implícita uma cláusula de incolumidade; aliás, mesmo
nos eventos cuja entrada é franca, existe esta responsabilidade. 

Um último exemplo, este, sim, bastante ousado e inovador, pode ser trazido a lume. Já faz algum tempo
que estamos refletindo sobre uma hipótese que, a nosso ver, com o advento do parágrafo único do art. 927 do
CCB, passa a ser possível e defensável, conforme demonstraremos a seguir. Dois fatos são notórios:53 1) que as
instituições financeiras estão, a cada ano, aumentando ainda mais os seus lucros,54 e 2) o número de cheques
falsos e cheques “sem fundos” está crescendo de forma espantosa no Brasil. Assim sendo, levando-se em
consideração essas assertivas, convidamos o leitor a refletir sobre a possibilidade de as instituições financeiras
responderem, solidariamente, perante terceiros lesados que recebem cheques falsos ou cheques “sem fundos”.
A princípio, pode parecer absurda a idéia,55 mas, será que a atividade normalmente desenvolvida pelos bancos,
por sua natureza, não representa risco a terceiros? Particularmente, acreditamos que a resposta seja positiva. No
tocante aos cheques falsos, vê-se que há vários anos as instituições financeiras não se preocupam em criar
mecanismos para dificultar a sua falsificação; selos tridimensionais e marcas d’água, por exemplo, são idéias de
como inibir falsificadores e proteger a sociedade como um todo. Já com relação aos ditos cheques “sem fundos”,
cremos que os bancos poderiam ter critérios mais rígidos e severos antes de abrirem novas contas bancárias e
distribuir talões de cheque aos seus clientes. Ora, por que é que as instituições financeiras não podem ser
penalizadas ao invés de pessoas comuns, que, muitas vezes, não têm dinheiro nem mesmo para pagar sua
alimentação? Desse modo, repetindo, convidamos o leitor a meditar a este respeito, tendo em vista a inovação
objeto deste trabalho e, ainda, em homenagem ao princípio da socialização do risco.

Noutro norte, faz-se imperioso recordar que o progresso é de extrema importância para a humanidade, tornando
nossas vidas, a cada dia, mais cômodas e fáceis. Só que, para se chegar a determinadas soluções, muitos anos, eta-
pas e riscos são necessários. E a objetivação da responsabilidade civil cria, muitas vezes, grandes óbices.

50 Assim como ocorre nos casos de inversão do ônus da prova em relações de consumo.
51 Vejam o item 3 deste trabalho.
52 Notem que neste exemplo estão presentes todos os requisitos exigidos pela lei, conforme destacamos no item 10, infra.
53 Não possuímos nenhum dado científico para comprovar as seguintes afirmações, mas é o que os telejornais e os jornais vêm divulgando.
54 Somente no ano de 2003, conforme foi amplamente divulgado pela imprensa, os cinco maiores bancos do País obtiveram lucro superior a R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Dentre eles destacamos: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. E, apenas no 1º trimestre de 2004, o Bradesco
teve lucro superior a R$ 600.000.000,00.
55 E, com toda certeza, haverá opiniões no sentido de que, ao se responsabilizar os bancos solidariamente conforme dissemos, ter-se-á um
aumento das taxas de administração, juros etc., mas, mesmo que seja verdade, ainda assim, temos que será melhor para todos.
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E, como bem salientou JOÃO BAPTISTA VILLELA a este respeito, 

como quer que seja, não parece teoricamente absurda a hipótese de que do risco, além de lucros e danos imediatos,
possam advir resultados sociais úteis. Para essa eventualidade, cabe ao Direito desenvolver respostas que neutralizem
ou reduzam a responsabilidade civil dos agentes que puseram em marcha a atividade arriscada. Não, evidentemente,
por modo a encurtar os direitos dos que tenham sido lesados. Mas, quem sabe, na linha de uma compensação por parte
do Estado, que exprime os interesses da coletividade. Será esta, com efeito e em resumo, a beneficiária dos proveitos
derivados do risco. Se o acaso serve para condenar, por que não poderia originar-se dele também a premiação? Onde
fica o princípio da igualdade, se o dano, mesmo involuntário, impõe o dever de reparação, mas o benefício casual não
gera recompensa? Uma ou outra forma de retribuição pareceria, no caso, algo sobre que pensar. Estabelecendo-a,
talvez se pudesse, sem restringir em nada os direitos dos prejudicados, contribuir para que a incontida expansão da
responsabilidade civil não tenha a conseqüência indesejável de inibir a produção de novas tecnologias, Afinal, elas são
indispensáveis ao progresso humano.56

A visão de JOÃO BAPTISTA VILLELA é muito interessante. Destarte, gostaríamos de responder às inda-
gações ali propostas, e por ele não respondidas, o que, via de conseqüência, nos leva a discordar, um pouco, de
seu posicionamento. Quando se questiona, invocando o princípio da igualdade, sobre o porquê de não se
premiarem os acertos e avanços derivados do risco, acreditamos que a premiação será o próprio sucesso de ven-
das e a aceitação pelas pessoas daquele determinado produto. E disso, várias conseqüências surgem, tais como o
engrandecimento do nome da sociedade ou do empresário, caso seja uma sociedade por ações de capital aberto,
o valor de suas ações poderá subir na Bolsa de Valores, aumento e interesse maior de investidores etc. Querem ver
outra recompensa? O simples (que na realidade não é nada simples) fato de não ser incomodado com demandas
judiciais também é outro grande prêmio.

Dessa forma, não acreditamos que uma determinada descoberta ou invenção, independentemente de sua
relevância para o progresso, deva receber prêmios de parte do Estado, uma vez que, como já dito, o seu suces-
so de vendas já é o grande prêmio.

Mas a advertência de JOÃO BAPTISTA VILLELA não deve ser desprezada, muito pelo contrário. Ou seja,
a responsabilidade civil não deve inibir o avanço da pesquisa e da tecnologia, indispensáveis ao nosso progresso.
Contudo, nos Estados Unidos da América, país onde, talvez, esteja a maior e melhor tecnologia de ponta do
mundo e onde as indenizações são, literalmente, milionárias, inclusive alvo de críticas severas por parte do ex-
presidente Bill Clinton, não houve este retrocesso. Mas aí surge importante indagação: não ocorreu esta inibição
por que os fabricantes e inventores estão cada vez mais cuidadosos, ou por que os locais onde são testados e
produzidos produtos de risco são fora dos Estados Unidos? Infelizmente, não poderemos responder a esta per-
gunta, uma vez que não temos subsídios para tanto, mas é notório que milhares de produtos americanos são
produzidos em países de Terceiro Mundo, subdesenvolvidos, onde a mão-de-obra é muito mais barata.

10 Conclusão

Concluindo este trabalho, entendemos que a responsabilidade civil no CCB continua sendo, em princípio,
subjetiva. E a responsabilidade objetiva ainda é exceção à regra, embora esteja mais freqüente no nosso orde-
namento, em homenagem à socialização dos riscos.

A mens legis (espírito da lei) deste dispositivo, ou seja, o dever de indenizar aqui é mais rigoroso, tendo
em vista a presunção de que, quando se atua com a nítida previsão dos danos que podem vir a surgir, a pessoa
deve, então, mesmo que com sacrifícios, se precaver e tomar medidas de segurança acima da média.

Assim, salvo os casos expressos em lei,57 somente haverá a responsabilidade objetiva do parágrafo único do
art. 927 do CCB, se todos aqueles requisitos estiverem presentes, quais sejam, que a) se trate de atividade normal-
mente desenvolvida pelo autor do dano e que, b) por sua natureza, c) apresente riscos para os direitos de outrem. É
óbvio que se fará necessário demonstrar, além desses, o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atividade.

Não sabemos se esta inovação, no campo do direito positivo, irá, de fato, representar grandes revoluções
no campo da responsabilidade civil, pois, mesmo antes dele, doutrina e jurisprudência já falavam em
responsabilidade objetiva de certas atividades de risco, como, por exemplo, das empresas distribuidoras de
energia elétrica e das instituições financeiras. Sem falar no fato de que todas as leis especiais continuam
plenamente em vigor.

56 Para além do lucro e do dano: efeitos sociais benéficos do dano. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, nº 11/91, jun. 1991.
57 Vide item 3.
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Finalmente, diante das inovações do CCB e dos rumos e das tendências da responsabilidade civil, recomen-
da-se o uso, cada vez maior, de contratos de seguro facultativo para se evitar qualquer tipo de imprevisto ou contra-
tempo que possa acarretar sérios abalos na estrutura financeira do empresário ou da sociedade empresária.58

Portanto, só o tempo dirá e demonstrará a eficácia ou não deste dispositivo que vem preocupando muito
as pessoas de modo geral.
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A doutrina do direito natural em Tomás de Aquino

D. Odilão Moura*

Foi afirmada repetidas vezes pela tradição católica a existência de um direito natural. Não obstante ser ele
negado pela generalidade dos homens de hoje, é, contudo, assunto de grande atualidade, sendo objeto de discussões
entre juristas, filósofos e teólogos.

Desde o início da civilização ocidental, foi reconhecido um direito imediatamente decorrente das exigên-
cias da natureza humana, facilmente reconhecido pelos gregos, pelos romanos e pelos medievais. Essa tradição
mais que milenar sofreu forte abalo no século XVI, provocado por Lutero. Este, ao afirmar a corrupção da natureza
humana pelo pecado original, obviamente não aceitaria um direito fundamentado numa natureza má. Por isso,
para ele, os primeiros direitos do homem procedem da palavra de Deus, revelada na Bíblia. Os primeiros direitos
e deveres do homem não mais efluem espontaneamente do reconhecimento imediato das exigências da essên-
cia humana, mas serão a ela extrinsecamente acrescidos.

Respeitado pelos povos primitivos, desde a mais remota antiguidade, um direito inseparável do homem foi sendo
lentamente esclarecido através da História. Sófocles, no século V a.C., no seu famoso texto teatral, transmite-nos as
palavras de Antígona ao tirano, ao exigir ela o sepultamento do próprio irmão: “Os decretos divinos, leís não escritas e
imutáveis, não são de hoje, nem de ontem, e ninguém sabe de que longínquo período procedem”. Aristóteles desenvolveu
uma doutrina sobre o direito natural,1 mais tarde retomada pelos estóicos, reassumida por Cícero, que a transmitiu aos
romanos. São bem conhecidos Os trabalhos dos grandes mestres romanos, Ulpiano, Justiniano e Gaio, acentuando o
primado do direito natural. A rica tradição pagã a respeito foi tranqüilamente aceita pelos cristãos, que a conciliaram com
os dados da Revelação. Este trabalho foi aperfeiçoado pelos canonistas e teólogos dos séculos XII e XIII.

Os grandes mestres universitários medievais dirigiram as vistas para a ciência jurídica, sobretudo a relativa ao
direito natural. As lições deixadas por Isidoro de Sevilha, Graciano, Pedro Lombardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino,
Boaventura, Guilherme de Auxerre, Filipe Cancelário e por tantos outros testemunham o elevado grau atingido pelo
estudo do direito natural naqueles remotos tempos. Mais tarde, na mesma linha da tradição jurídica medieval. Vitória e
Suárez trazem as suas preciosas contribuições, sendo seguidos por Bañez, Vasquez e Toledo.

O protesto luterano do século XVI, como vimos acima, deu novos rumos para a ciência do direito. Os juris-
tas das nações evangélicas, alicerçados logicamente na doutrina da corrupção da natureza humana pelo peca-
do, desvincularam dela o direito natural. Negou-se, então, a noção até aquele tempo aceita, concernente à
existência de um tal direito. Não haverá, para eles, um direito natural, mas um direito originado do critério humano.
Na realidade, todo direito será direito positivo.

Famosos mestres do direito, e até políticos, serão os formuladores da nova ordem jurídica, salientando-se, entre
eles, Grotius, Puffendorf, Tomasius, Gurvitch, lhering, Kelsen. Contudo, diversos outros autores, como a personalidade
ímpar de DeI Vecchio, reafirmam a doutrina tradicionalmente consagrada.

Também os filósofos contribuíram para a negação do direito natural. Pondo o dever como um princípio da
moral, dever este impulsionado por um “imperativo categórico” da vontade, Kant tirou do direito fundamental a sua
formalidade racional, elemento essencial à reta noção do direito natural. A filosofia de Kant matou no direito natural
o conhecimento espontâneo das suas normas, e o homem passa a operar por um impulso cego do cumprimento do
dever.

Outra corrente filosófica agiu da mesma forma em nosso século. Ao negar a prevalência da essência sobre
a existência, mas afirmando a desta sobre aquela, o existencialismo destruiu toda e qualquer norma fixa para o

SÍNTESE - Nos tempos modernos, a doutrina do direito
natural tem sido negada por muitos autores. Não foi assim
entre os medievais e entre os antigos. Tomás de Aquino,
em diversas partes de sua obra, trata do tema e mostra
como a própria racionalidade do homem o leva a descobrir
algo que está ínsito no mais íntimo de sua natureza.

ABSTRACT - The doctrine of the natural law in our times
has been denied by many authors, as opposed to medieval
and ancient thinkers. In several parts of his work, Thomas
Aquinas deals with this subject and shows that the human
reason leads everyone to discover the natural law.

(*) Mosteiro de S. Bento - Rio de Janeiro.
1 Aristóteles. Retórica I, cap. 25: Ética a Nicômaco V, cap. VII: Política I,. C. 3. Cf. a respeito os respectivos comentários de Tomás de Aquino.
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homem. Sartre ensina que, moralmente, o homem é uma criação de si mesmo e as suas ações não derivam de
regras preestabelecidas, mas ele mesmo, pelo seu arbítrio, as programa e as realiza. É conhecida a enorme
influência do existencialismo sartreano em nossos dias, com a tese de que “o homem é um projeto”, que está a
todo o momento criando a si mesmo.2

As linhas acima, nas quais tentamos, em traços largos, descrever a evolução da doutrina sobre o direito natu-
ral, servirão para bem situar o pensamento de Santo Tomás sobre o mesmo e apresentam os motivos, segundo os
quais muitos pensadores contemporâneos ainda o têm como verdadeiro. Para estes, o direito natural não é uma peça
esquecida nos arquivos das ciências jurídicas, mas mostra-se de grande atualidade. Entre os católicos, esta posição
voltou a evidenciar-se, por exemplo, em documentos da Igreja, como a recente encíclica Veritatis splendor, de João
Paulo II.3 Nesse documento, o Papa conceitua a natureza de tal direito e recusa as teses dos que pretendem basear
os direitos humanos em dados estatísticos, ou que definem o homem como um puro projeto. É relevante, para o tema
desta comunicação, observar que toda a encíclica está embasada na doutrina apresentada por Tomás de Aquino.
Escreve o Papa: “A Igreja referiu-se freqüentemente à doutrina tomista do direito natural, assumindo-a no própria ensi-
namento da moral”.4 Esta frase condensa a tradição do magistério pontifício, anteriormente ensinado por Leão XIII5 e
por Pio XI,6 e transmitido nas excelentes alocuções de Pio XII durante a II Guerra Mundial. Na mesma linha man-
tiveram-se João XXIII e Paulo VI.

Após esta introdução, consideremos o que propriamente nos ensinou o Doutor Angélico sobre o direito
natural, segundo esta ordenação:

I - Três esclarecimentos prévios

II - Fontes doutrinárias do direito natural formulado por Santo Tomás e a localização do mesmo em suas obras

III - Síntese da doutrina tomista sobre o direito natural

IV - Conclusão.

I - Três esclarecimentos prévios

Três esclarecimentos prévios são necessários para a justa compreensão do pensamento jurídico tomista, como
também para o de muitos mestres medievais. Focalizando-os, serão evitadas algumas leituras que obscurecem aquela
compreensão e que acarretam consigo conseqüências práticas desastrosas. Torna-se, pois, inevitável estabelecer distin-
ção entre direito e moral, entre direito e lei e entre direito natural e direito primitivo. Consideremo-las separadamente:

1. O objeto da moral são todos os atos do homem, enquanto dirigidos para o bem de si mesmo. O bem
moral do homem é ele realizar-se seguindo as exigências de sua natureza. A finalidade das ações do homem é
realizar-se ele perfeitamente, e isto faz que o homem se realize de forma superior à dos seres sem vida, ou à dos
seres vivos sem razão. Cada ser criado existe segundo busca seu bem. O homem busca o seu bem agindo livre-
mente, por ato imperado por sua vontade, que, por sua vez, segue a própria razão. A razão humana dirige o
homem para que ele seja autenticamente humano. As virtudes morais levam o homem a sempre operar com per-
feição. Por isso, a moral tomista é uma moral de virtudes morais, conquistadas pelo próprio homem, mas
enriquecida pelas virtudes sobrenaturais e por outros dons concedidos por Deus.

O objeto do direito é mais restrito que o da moral, embora subordinado a ela.

As leis morais estabelecem os princípios do direito. Porém, enquanto a moral abrange o exercício de todas as
virtudes, o direito não ultrapassa o objeto da virtude da justiça. Por isso, só cabe ao direito determinar o justum, isto é,
aquilo que é devido em estrita igualdade ao outro. Implicando no seu exercício o outro, o sócio, o direito, como também
a virtude da justiça, é essencialmente social.

2 SARTRE, J. P. L‘Existencialisme est un Humanisme. Paris: Nagel, 1963. p. 23.
3 Trad. portuguesa. São Paulo: Ed. Paulinas, 1993. p. 71, n° 44.
4 Id., ibid.
5 Cf. Rerum novarum. AAS, 1, p. 109.
6 Cf. Studiorum ducem (29.06.1923): “Sendo ele (Santo Tomás) o teólogo perfeito, traçou as regras certas e os preceitos de vida não apenas para
os individuos, bem como para a sociedade familiar e civil (...) Daí aqueles magníficos capítulos da Segunda Parte da Suma Teológica sobre o
regime paternal ou doméstico, (...) sobre o direito natural e sobre o direito dos povos (...) Deve-se desejar que se estudem e cada vez mais os
ensinamentos do Aquinate sobre o direito dos povos e sobre as leis que regulam as relações rnútuas entre as nações” (AAS. 1923 (XV), p. 711).
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As outras virtudes morais visam ao bem do próprio homem; a justiça, assim como o direito, visa ao bem
do outro. Já ensinava Aristóteles que “o amor une as cidades, e os que estabelecem as leis mais se preocupam
com a justiça”.7 Seguindo a mesma trilha, escreve Santo Tomás: “A paz é indiretamente obra da justiça, direta-
mente, da caridade” (II-II, 29, 3, ad 3). A moral, pois, está na ordo amoris, o direito, na ordo justitiae.8

A distinção entre direito e moral e a subordinação deste àquela vigoram não somente no plano da
sociedade juridicamente estruturada dos povos civilizados, como também nos povos primitivos. Por isso, jamais
o direito positivo anulará o direito natural.

Convém, para melhor apreensão do pensamento jurídico medieval, levar em consideração que Santo
Tomás, como os demais mestres de seu tempo, não trataram do chamado “direito subjetivo”, que hoje é muito
focalizado. Eles consideraram apenas o “direito objetivo”, sem contudo desconhecerem o sentido análogo da
expressão “direito subjetivo”.

2. A lei - lex - como norma racional de ação (ordinatio rationis) - deve ser distinguida do direito e da moral.
Os autores medievais, no entanto, usavam o termo lei como sinônimo de direito e de moral. Santo Tomás, tão
exato e formal no modo de se expressar, por vezes usa esses termos como sinônimos, não fugindo à regra cos-
tumeira dos outros mestres medievais.

Todavia, é muito claro quando estabelece a distinção entre as duas expressões, ao escrever: “A lei não é
o mesmo que o direito, propriamente falando, mas uma certa razão do direito” (II-II, 51, 1 ad 2). Moral e direito
implicam sentido mais amplo que o da lei. A lei propõe as normas de ação humana; a moral e o direito não
somente as reconhecem, como também as aplicam às inumeráveis ações humanas.

3. A distinção entre direito natural e direito positivo vem de tradição milenar. Hoje, em geral, tal distinção
não é acentuada como deveria ser, o que implica más conseqüências.

Santo Tomás, sempre fiel às legítimas tradições, afirma a distinção entre direito natural e direito positivo, em
sólido artigo da Suma Teológica (II-II, 57, 2). O termo direito aplica-se aos dois direitos analogicamente, alicerçando
Santo Tomás a sua distinção em Aristóteles.9 Haverá um direito proveniente “da própria natureza da coisa”, direito
natural, que não se confunde com as normas da justiça firmadas entre duas pessoas, ou estabelecidas pela autori-
dade pública (direito positivo). Enquanto o primeiro direito independe da vontade humana, o segundo nasce dela por
uma convenção estabelecida.

O primeiro direito é instituído e promulgado por Deus, que possibilita ao homem, pela sua própria natureza
racional, facilmente conhecê-lo, e só Deus poderá alterá-lo, mas não o faz, porque a sabedoria divina não é con-
traditória. O segundo direito é firmado por convenção humana, cabendo ao homem promulgá-lo, anulá-lo, ou
modificá-lo, se necessário for. É de sua estrutura ser mutável. O direito natural é imutável, como a própria
natureza do homem, visto ser elaborado pela sabedoria divina. Evidentemente, o direito positivo deve subordinar-
se ao direito natural. Toda lei que contradiga as normas do direito natural é iníqua e desumana.

II - Fontes doutrinárias do direito natural formulado por Santo Tomás e a localização das mesmas em suas obras

Os estudos jurídicos, relativos ao exercício do direito e à sua história, foram intensos nos séculos XII e XIII.
Canonistas e teólogos dedicavam-se atentamente àqueles estudos, interessados sobretudo na formulação de
uma teoria do direito ilustrada pelos dados da Revelação.

Em nossa época, dois autores, D. Odon Lottin, OSB10 e Fr. Santiago Ramirez, OP,11 em magistrais obras
historiaram com exímia sabedoria aqueles estudos. Santo Tomás, seguindo as pegadas dos mestres de sua época,
dedicou-se também aos mesmos estudos, legando aos pósteros uma síntese doutrinária concernente ao direito
natural, síntese esta ao mesmo tempo tradicional e inovadora.

7 Ética a Nicômaco, 1. VIII.
8 Cf. JOURNET, Charles. Exigences Chrétiennes en Politique. Paris, 1945. p. 216.
9 Ética V, 7, 1.
10 Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe Siècles. t. I e II. Gembloux: Ed. Duculot. 1942-1948.
11 EI Derecho de Gentes. Madrid: Ed. Studium. 1955.
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12 Ibid., 51.

Ocasionalmente discorreu sobre o direito natural em algumas de suas obras, nas quais comentava a Ética
aristotélica, e em outras. Nestas, acrescentou perspectivas novas; naquelas, simplesmente explica, com sua
habitual minúcia, o texto do filósofo.

Os primeiros estudos do Angélico sobre o direito natural foram exarados em lições nas quais comentou as
proposições de Pedro Lombardo sobre este direito (cf. IV Sent. 39, 1-1). Em tais lições, já se encontra esboçada, pelo
jovem mestre, a teoria sobre o direito natural que, vinte anos mais tarde, ele, mestre em Paris, levará à perfeição.

Na Suma Teológica (I-II, 94) desenvolve a teoria do direito natural no contexto do tratado da lei. Nesta questão,
define a lei natural segundo o sentido humano, descreve como ela é conhecida pelo homem, evidencia o seu conteúdo,
do qual procedem as suas principais propriedades: unidade, imutabilidade e perenidade na alma humana.

Na questão 57 da II-II da mesma obra, o direito natural é focalizado no tratado de jure, abordando a sua
distinção frente ao direito positivo, e a sua divisão em direito natural propriamente dito, em direito das gentes e em
formas especiais (direito paterno, direito dominativo e direito doméstico).

Coligindo as proposições constantes na Suma Teológica, formular-se-á uma teoria do direito natural
sistemática e completa, como se exporá adiante. Porém, não será sem proveito serem aqui antecipadas três
características intrínsecas à teoria tomista do direito natural,facilmente desvendadas na leitura daquelas questões: a
fonte divina do direito natural, o sujeito humano e a formalidade racional do mesmo.

Sob o aspecto histórico-doutrinário, a fonte remota da concepção tomista de direito natural é toda a tradição
jurídica do Ocidente, contido nos pronunciamentos dos mestres romanos do direito, nas proposições de filósofos como
Aristóteles e os estóicos, nas obras de teólogos como Agostinho e Isidoro. A todos esses luminares da ciência do dire-
ito recorreu Santo Tomás, porém sempre com o seu agudo senso crítico, sempre dirigido pela conceituação que ini-
cialmente estabeleceu pqra o direito natural. Buscou subsídios nos antecessores, mas a doutrina que formulou é sua.

As fontes imediatas encontram-se naqueles teólogos e canonistas que trataram do direito natural no século
XII (Anselmo de Laon, Hugo de São Vítor, Abelardo, Pedro Lombardo), não podendo ser esquecido o famoso
Graciano, com seu Decreto. Houve também, é lógico, a contribuição de seus contemporâneos, citando-se, entre eles,
Guilherme de Auxerre e o dominicano Pedro de Tarantaise (mais tarde Papa Inocêncio V), de quem discordou ao
negar que a lei natural fosse um hábito (I-lI, 9, 1, c).

Indiscutivelmente, a fonte próxima que mais contribuiu para a teoria tomista do direito natural foram as lições
recebidas de Santo Alberto, em Colônia. Na obra Summa de Bono, Alberto analisa a doutrina do direito natural. A
outra obra em que discorre sobre o tema foi redigida pelo discípulo Tomás de Aquino e contém as Preleções sobre
a Ética a Nicômaco. Alberto apresenta sua doutrina segundo a colhera na tradição jurídica e teológica. Acentua
os.ensinamentos de Agostinho e de Cícero. Com senso crítico, sobretudo em perspectiva filosófica e teológica,
expõe seu pensamento sobre o direito natural. Quanto ao conteúdo, o que ensinou a respeito coincide
substancialmente com a síntese tomista. Não obstante, esta síntese, tão perfeitamente elaborada, supera a alberti-
na. Contudo, segundo S. Ramirez, a formalidade filosófica com que Alberto fundamentou o direito permite que ele
seja considerado o “criador” e “verdadeiro iniciador” da filosofia do direito.12

III - Síntese da doutrina tomista do direito natural

Examinadas algumas preliminares que facilitam a compreensão dos desenvolvimentos trazidos à teoria do
direito na Idade Média, a seguir será exposta a doutrina do direito natural segundo Santo Tomás.

Aqueles pressupostos, porém, estão condicionados à colocação de uma indispensável observação preliminar: o
reconhecimento da existência de uma natureza humana essencialmente estruturada por Deus e regida por preceitos
dela originados, segundo disposição divina. O direito natural, conseqüentemente, obedece a dois princípios: o divi-
no, por ser participação da lei eterna pela qual o Criador dirige todas as coisas; e o humano, enquanto necessaria-
mente vinculado à criatura racional. Ampliemos estas duas noções:
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1. Deus criador, sábio e providente das ações das criaturas, tudo dirige segundo normas preestabelecidas, que
constituem a “lei divina” (I-lI, 93, 1). Para Santo Tomás, no entanto, propriamente não há um direito divino, porque o direi-
to fundamenta-se na igualdade do que é devido pelo devedor com a satisfação exigida pelo outro (isto é essencial à
justiça). Não havendo possibilidade de igualdade entre o homem e Deus, disto resulta a negação de um direito divino. À
exigência divina não se dá o nome de direito, mas o de fas, termo consagrado na língua latina para designá-la (cf. II-lI,
57, 1 ad 3).

Como foi esclarecido anteriormente, a lei propriamente não se identifica com o direito (cf. lI-lI, 57, 1 ad 2),
mas determina-lhe as normas principais. Não obstante essa distinção, Santo Tomás, por vezes, usa os termos lei
e direito como sinônimos, e as expressões direito natural e lei natural como correspondentes.

Por ser a lei natural proveniente de disposição divina, eterna, ela é soberana, participando assim do
absoluto poder de Deus, não cabendo ao homem modificá-la, anulá-la, nem desconhecê-la. O próprio Deus a pro-
mulga para todos os homens, ao torná-la por estes conhecida na sua natureza humana racional (cf. lI-lI, 57, 2 ad
3). O direito natural não é apenas absolutamente soberano, como ainda imutável, pois participada imutabilidade
das normas divinas e também da imutabilidade da natureza humana. Por isso, concluirá o Angélico: “Se alguma
coisa por si mesma se opõe ao direito natural, a vontade humana não a pode tornar justa, como, por exemplo, se
for determinado ser lícito furtar ou cometer adultério” (cf. lI-lI, 57, 2 ad 3).

Conseqüência evidente da inclusão do direito natural na lei eterna é ser ela verdadeira. Ora, a verdade é a
correspondência absoluta entre o conhecimento humano e o objeto conhecido. As coisas conhecidas pelo homem
são verdadeiras, porque ele as conhece segundo Deus as programou e lhes deu a existência. Dessa veracidade
participa o direito natural. Escreve o Angélico: “O intelecto divino é a medida das coisas, porque cada coisa é ver-
dadeira enquanto imita o intelecto divino. Ora, o intelecto divino é em si mesmo verdadeiro, e a sua razão é a própria
verdade” (cf. I-lI, 93, 1).

Essas palavras justificam por que o pensamento cristão defende com tanta insistência a vigência do
direito natural na sociedade moderna, que hoje dele se vai afastando. Nesta linha dizia o Papa João XXIII:

No mais íntimo do ser humano, o Criador imprimiu uma ordem que a consciência humana descobre e manda observar
estritamente. Os homens mostram que os preceitos da lei estão escritos nos seus corações, sendo sua consciência
testemunha disso (Rom. 2, 15). Por outro lado, como poderia ser de outro modo? Todas as obras de Deus são, com
efeito, um reflexo da sua sabedoria infinita, reflexo tanto mais luminoso quanto maior é o grau absoluto de que gozam.13

2. Ao se focalizar a lei natural, deve-se primeiramente mostrar a distinção entre ela e a lei eterna. Enquanto
uma tem por sujeito a mesma natureza divina, porque as ações divinas efluem diretamente da substância de Deus,
e com ela se identificam - a substância divina é operativa por si mesma - a lei natural tem por sujeito um acidente
da substância do homem, a sua inteligência. É ato desta inteligência, enquanto se inclina para as coisas práticas,
isto é, da ratia practica. Não consiste em uma disposição habitual da razão prática. mas nos atos da mesma. Santo
Tomás nega assim a tese de Pedro de Tarantaise, que reduzia a lei natural a um hábito (I-lI, 94, 1c), como anteriormente
lembramos.

É a nota “intelectiva”, “racional”, que caracteriza fundamentalmente no homem a lei natural e o conse-
qüente direito natural, visto ser o homem, antes de mais nada, um ser racional.

Santo Tomás insiste fortemente na nota racional da lei natural e toda a sua teoria deste direito está nela
embebida. O direito natural é humano porque decorrente do conhecimento que o homem tem dele. Lê-se na
Suma Teológica: 

Como no homem a razão domina e impera sobre as outras potências, convém por isso que todas as inclinações natu-
rais pertencentes às outras potências sejam ordenadas segundo a razão. Assim sendo, entre todos é chamado de reto
o que segundo a razão sejam dirigidas todas as ações do homem (I-lI, 94, 4 ad 3).

Por ser racional, o direito natural, informado que é pelas leis naturais, diferencia-se do direito da natureza, que
regula as ações condicionadas pela estimativa dos animais. Não sendo especificamente racionais as “leis” que ordenam
a vida dos brutos não serão propriamente chamadas de leis, mas só analogamente, por semelhança (I-lI, 91, 3 ad 2).

13 Enc. Pacem in terris, n° 5.
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A inteligência prática que opera na lei natural implica o ato da vontade, mas a inteligência especulativa,
cujo objeto é a verdade absoluta enquanto conhecida, desligada da vontade, limita-se ao puro conhecimento da
verdade (I-lI, 94, 4c).

Ao conhecer espontaneamente o que deve fazer segundo a exigência de sua natureza, o homem, neste
ato intuitivo, recebe a proclamação da lei natural. Assim sendo, ela lhe é proclamada indiretamente por Deus, que
o dotou de tal capacidade. Não seja esse conhecimento confundido com o das “idéias inatas” cartesianas. Não.
É a própria luz do conhecimento intelectivo que o faz evidente. Os conceitos, as idéias que a evidenciam surgem
da ação intelectiva humana (lI-lI, 57, 3c).14

3. Firmado o direito natural corno intrinsecamente divino e humano, Santo Tomás analisará sua definição,
sua divisão e as suas propriedades. São três esclarecimentos que vão completar o pensamento de Santo Tomás,
relativo àquele direito, que facilmente são inferidos da doutrina exposta até aqui.

Não se encontra em Santo Tomás uma definição lógica do direito natural, segundo gênero e diferença
específica. Por ser identificado com a lei natural,15 por decorrer da virtude da justiça e, de certo modo, identificar-
se também com a lei divina, a definição de um conceito tão complexo não será facilmente encontrada. Ademais,
o direito natural vincula inseparavelmente a si o homem individualmente e a sociedade dos homens. Não obstante
as dificuldades para se descobrir uma definição estrita do direito natural, não será fora de propósito estender a
ele a definição que Santo Tomás fornece de lei natural: “o conhecimento naturalmente dado ao homem, pelo qual
ele é dirigido para convenientemente operar nas ações que lhe são próprias” (IV, Sent. 33,1).16

Santo Tomás estabelece uma distinção nítida ao propor a divisão do direito natural em duas ordens: a do
direito natural estritamente dito e a do “direito das gentes”. Na primeira ordem, identificam-se as normas do direito
natural com as exigências da natureza dos animais (II-II, 57, 3); na segunda, constituída pelas normas de ação
deduzidas dos primeiros princípios da lei natural, conhecidos por todos os homens, situa-se o direito das gentes.
Aqui já aparece algo de direito positivo, algo “posto” pelo homem (Il-II, 57, 3). Exemplificando: que a terra pertença
a todos os homens, porque será impossível a todos sobreviverem sem dela tirarem os meios de sobrevivência, é
norma do direito natural primário. Há “comunismo” pleno quanto à posse da terra. Como, porém,não será pos-
sível aos homens tirarem da terra o necessário para a sua sobrevivência, a não ser nela operando ordenada-
mente, tendo cada um uma porção dela, a propriedade individual é norma do direito natural secundário, ou seja,
do direito das gentes. Paradoxalmente, o direito de propriedade origina-se do direito à terra comum atados. Por
isso, em casos extraordinários, para se salvar a sobrevivência dos homens, o direito natural primário prevalece
sobre o direito secundário ou direito das gentes. Note-se que ambos os direitos são próprios da natureza humana,
mas em sentido análogo.

Na consideração histórica da vida social, nem sempre é fácil estabelecer com exatidão as áreas do direito
natural primário, do direito das gentes e do direito positivo. Escreve, a respeito, Jacques Maritain:

Pois é a própria lei natural que pede que ela mesma deixe indeterminado o que seja ulteriormente determinado, seja
como um direito, ou como um dever existente para todos os homens, em razão de um estado de fato estabelecido, seja
como um direito ou um dever existente para alguns, devido às regulamentações humanas próprias à comunidade das
quais fazem parte.17

14 Parece que se equivoca Jacques Maritain ao tomar esse conhecimento por simples criatividade (cf. Soria OP, Carlos. Tratado de la Ley en
General - Suma Teológica. vol. VI. Madrid: BAC, 1956. p. 116, nota). A fonte última do direito natural é a iluminação recebida de Deus: “A luz da
razão natural, pela qual nós discernimos o que é bem e o que é mal, que deriva da lei natural, não é outra coisa que a impressão da luz divina
em nós” (I-II, 91, 2c).
15 Cf. Urdanoz Op, Teófilo. Tratado de Justicia. Suma Teológica. Madrid: BAC, 1956, vol. VIII. p. 184ss.
16 Com sua pecuIiar precisão, o filósofo Jacques Maritain apresenta uma bela conceituação do direito natural: “Suponho que admitis que há uma
natureza humana, e que esta natureza humana é a mesma em todos os homens. Suponho que támbém admitis que o homem é um ser dotado
de inteligêncla e como tal opera compreendendo o que faz e, portanto, tendo o poder de determinar-se a si mesmo para os fins que persegue.
De outro lado, tendo sua natureza, estando constituído assim, o homem tem evidentemente fins que correspondem à sua constituíção natural e
que são os mesmos para todos... Mas porque o homem é dotado de inteligência e determina para si os seus fins, cabe-lhe ajustar a si mesmo os
fins necessariamente exigidos pela natureza. Isto quer dizer que há, em virtude da própria natureza humana uma ordem ou disposição que a razão
humana pode descobrir e segundo a qual a sociedade humana deve agir para ajustar-se aos fins necessários do ser humano. A lei não escrita,
no direito natural, outra coisa não é a não ser isto. Os grandes filósofos da antiguidade sabiam, e melhor ainda sabiam os pensadores cristãos,
que a natureza deriva de Deus e que a lei não escrita deriva da lei eterna que é a própria sabedoria criadora” (Maritain, Jacques. Les Droits de
I’Homme et Ia Loi Naturelle. New York: Ed. Maison de France, 1942. p. 79s).
17 lbid., p. 91.
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Assim sendo, todo direito encontra o seu fundamento no direito natural, de modo especial o direito das
gentes, que a ele está mais fortemente vinculado. A respeito disto, o grande mestre do tomismo contemporâneo,
Santiago Ramirez, indiscutivelmente o mais abalizado esclarecedor do direito das gentes, assim se pronuncia: 

Sendo este própria e principalmente natural por estar contido nas conclusões imediatas dos primeiros princípios da syndéresis,
e não propriamente positivo, por não se derivar de lei natural à maneira de simples determinação ou aplicação, (...) é evidente
que as condições ou propriedades do direito das gentes são exatamente as mesmas do ‘direito natural correspondente às referi-
das condições.18

4. Dado o conceito de direito natural, enquanto divino e humano, espontânea e diretamente surgirão as pro-
priedades primeiras desse direito, encontradas também na lei natural. Santo Tomás as reduz a três, por serem as
mais evidentes: unidade, imutabilidade e inamissibilidade. Nos tratados de Teologia Moral, encontram-se outras,
mas essas três são as fundamentais, e as outras delas procedem. Tentemos descrevê-las.

A unidade do direito natural logo é conhecida porque ele, em todos os seus preceitos, se reduz ao primeiro
princípio da lei natural, evidente

por si mesmo, embora sejam muitos (I-lI, 94, 2 ad 1). Este direito também é uno porque, distribuindo-se em todos os
homens, cada homem o concebe identicamente. Por isso é universal, deve ser conhecido e praticado por todos os ho-
mens, em todos os tempos e em todos os lugares: semper et ubique. É evidente que, sendo uma só a espécie humana
que se multiplica nos indivíduos humanos, o bem visado por essa espécie é o mesmo para todos aqueles indivíduos, isto
é, operar segundo as exigências da natureza (II-II, 5, 4 ad 3).

Sendo unitária a natureza do direito natural, conseqüentemente só pode ser imutável: “Não varia no tempo,
mas permanece imutável”, diz Santo Tomás (I-II, 94, 5). Verifica, no entanto, o grande mestre ser possível dupla
mudança nele: por “adição”, acréscimos que o acompanham para maior exatidão, acidentalmente, feitos pelo
direito positivo divino ou humano; por “subtração” (sem atingir os primeiros princípios), quanto aos princípios
secundários, ou seja do direito das gentes. Santo Tomás, no entanto, acrescenta esta ressalva: “Em algum caso
particular, e isto para poucos, devido a causas especiais que impedem a observação de tais preceitos” (I-II, 94,
5c). Dá-se esta variação por subtração, por exemplo, quando não se deva entregar uma arma ao seu dono, por
estar louco. No caso, a prudência prevalece sobre a justiça. Com a sua costumeira clarividência, Santiago
Ramirez justifica tal procedimento:

O que varia, pois, e parece que se evidencia, é a matéria a que aplicar a justiça e o direito, por ser ela variável e mutá-
vel ao teor das condições ou circunstâncias particulares dos indivíduos; mas a justiça mesma e o direito permanecem
imutáveis e conservam sempre o seu valor, por serem naturais e intrinsecamente tais.19

Salva-se então a ratio justitiae, que implica sempre agir razoavelmente (cf. I-II, 94, 4c).

Vinculado inseparavelmente à natureza humana, o direito natural, como ela, é inamissível. Não é possível
apagá-lo no coração do homem quanto aos seus princípios primários. Contudo, quanto aos princípios secundários,
poderá desaparecer da mente humana, “seja devido às más persuasões (...), seja devido aos costumes pervertidos
e pelos hábitos corrompidos, como em alguns povos não foram considerados pecados os roubos e os vícios contra
a natureza, segundo diz o Apóstolo in Rom 1, 24 (I-II, 94, 6c)”. Nem Deus poderá apagar a lei natural da mente
humana, visto que Deus não se contradiz: não substitui o bem pelo mal; nem a verdade pelo erro. Por isso, o
Angélico afirma categoricamente: “Nenhum costume poderá ter força de lei contra a lei divina, ou contra a lei natu-
ral” (I-lI, 97, 3c), E ainda: “A lei escrita não dá força à lei natural e, assim sendo, não lhe pode diminuir ou tirar a
força, até porque nem a vontade do homem pode modificar a natureza” (lI-lI, 60, 5 ad 1).

IV - Conclusão: principais características da doutrina do direito natural formulada por Santo Tomás.

Concluir-se-á, do que até aqui foi exposto em termos gerais sobre a teoria do direito natural, elaborada por
Santo Tomás de Aquino, que o máximo mestre medieval arquitetou uma completa doutrina atinente àquele direito,
não destituída de originalidade. Difícil ser encontrada em outro mestre do direito um corpo doutrinário referente
ao tema, exposto com tanta propriedade, plenitude, perfeição e coerência.

18 Ramirez, Santiago. Op. cit., 122.
19 Id., ibid., p. 128.
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Verificar-se-á, em primeiro lugar, que o Angélico deu à sua sistematização do direito um sentido fortemente
tradicional e corajosamente inovador. Aliás, assim operava ao se articular em todos os ramos do saber. Uniu num
só corpo doutrinário as lições de direito de Aristóteles, de Cícero e Gaio com as de Graciano e Alberto Magno.
Mas sempre, nesse trabalho de compilação dos ensinamentos dos antigos e modernos, ressalta a presença do
discernimento tomista.

É notável que, ao formular a sua teoria jurídica, o grande teólogo Tomás de Aquino não trabalha como teólo-
go, mas tão-somente como filósofo. Rarissimamente, no corpo doutrinário jurídico, Tomás de Aquino cita a Sagrada
Escritura, e, ao referir-se aos mestres católicos, alguns dos quais eminentes teólogos, os vê tão-somente enquanto
mestres do direito. O direito natural, concebido pelo Angélico, é exclusivamente natural, prescindindo da revelação.
Em outro tratado da Suma Teológica irá considerar o direito positivo divino, desenvolvendo-o em dez longas questões,
referentes à lei divina (I-lI, 98-108). Propriamente, o pensamento tomista sobre o direito natural afasta-se da vincu-
lação com a religião e se limita a ligá-lo a Deus enquanto Criador, não enquanto conhecido e amado devido aos mis-
térios revelados.

Embora sempre mergulhado no amor de Deus, o nosso teólogo sabia respeitar a propriedade de cada
ramo do saber, não confundindo saber filosófico com saber teológico, Por isso, ao especular, como filósofo, sobre
o direito, Tomás de Aquino acentua fortemente a natureza intelectiva do direito, pois esse direito é, no homem,
essencialmente, obra da inteligência.

Não teria podido Santo Tomás construir o seu sistema jurídico se não fosse dotado de um agudo senso
critico filosófico, jurídico e histórico, afastando daquele sistema claro e coerente tudo o que destoasse da verdade.
As formulações tomistas, em todos os ramos do saber, partiam sempre de um princípio muito próprio do grande
doutor: “Não pertence à perfeição de minha inteligência o que tu queiras ou o que tu entendas, ao conhecer, mas
somente o que possui a verdade da coisa” (I, 107, 2c).

A contribuição de Santo Tomás para a ciência do direito e para a filosofia do direito o situa entre os maiores
mestres de todos os tempos.

-:::-
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Reflexões sobre a averbação das sentenças de separação judicial e de divórcio no Registro de Imóveis

Roseni Aparecida de Oliveira *

Sumário:  1 Introdução.  2 Breves anotações sobre o conceito de averbação.  3 Importância das averbações das
sentenças em separação judicial e/ou divórcio no Registro de Imóveis.  4 Conclusão.  5 Bibliografia.

1 Introdução

Embora exercente das funções de Oficial do Registro de Imóveis há quase uma década, não me recordo
de ter averbado, em minha Serventia, atos de Direito de Família decorrentes de sentenças de separação judicial
ou divórcio, somente tomando conhecimento da importância dessas averbações e de sua omissão pelos interes-
sados, por questões pessoais.

A alteração do nome de casada, decorrente da separação judicial ou a sua permanência, em certos casos
traz, às vezes, implicações de caráter obrigacional, de propriedade imobiliária e de direito real de garantia, even-
tualmente pertencente a um ou a ambos os cônjuges. A averbação é um ato que pode ser requerido por quais-
quer interessados, evitando penhoras sobre bens que já não pertencem mais ao casal que se desfez, evitando,
ainda, que o ex-cônjuge que ficou como único proprietário do imóvel ou imóveis porventura existentes tenha que
ingressar com embargos de terceiro, ou mesmo constrangimento de carregar um sobrenome que, às vezes, se
tornou indesejável, com conseqüências desagradáveis perante terceiros, que desconhecem a separação.
Entretanto, tal não ocorre se feita a averbação, notadamente a livre disposição dos bens, em face do disposto no
artigo 1.647 do novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Registre-se que, antes mesmo da celebração do casamento, alguns atos, para a sua convolação, são lev-
ados a registro no Cartório de Registro de Imóveis. Assim é que o artigo 167, inciso I, item 12, da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, estabelece a obrigatoriedade do registro das convenções antenupciais puras e sim-
ples, determinando, no item 1 do inciso II do mesmo artigo, a averbação das “convenções antenupciais e do
regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer
dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento”.

Tendo em vista a extinção do regime dotal previsto no Código Civil revogado, entendo que o item 27 do
inciso I do art. 167 da Lei nº 6.015/73 se tornou caduco.

2 Breves anotações sobre o conceito de averbação

Segundo DE PLÁCIDO E SILVA,1 averbação é:

O ato pelo qual se anota, em assento ou documento anterior, fato que altere, modifique ou amplie o conteúdo do mesmo
assento ou documento.

E acrescenta:

A averbação, quando feita em assento ou documento anterior registrado, tem a mesma função do assento ou do reg-
istro originário: o de dar publicidade ao ato, que vem, por qualquer modo, modificar, alterar ou ampliar o mesmo assen-
to ou registro, que se cumpriu, anteriormente, pela inscrição, pela transcrição, pelo arquivamento ou pelo registro, ao
mesmo tempo para que possa valer contra terceiros.

Portanto, averbação no registro competente é o mesmo que averbamento e possui o sentido, no caso
específico, de declaração à margem de um registro.

Os tratadistas do Direito Registral não discrepam do entendimento exarado pelo saudoso jurista paranaense.

(*) Registradora em Arinos, Minas Gerais.
1 DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, 20ª ed., p.107.
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3 Da importância das averbações das sentenças em separação judicial e/ou divórcio no Registro de Imóveis

O item 22 do inciso I da Lei nº 6.015/73, revogado pela Lei nº 6.850/80, que acrescentou ao inciso II do referi-
do artigo 167 o item 14, determina a averbação das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou
anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existissem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro.

O vigente Código Civil veio corroborar tais formalidades, tornando-as obrigatórias, quando, ao tratar das pes-
soas, no Capítulo I, referente à Personalidade e à Capacidade Jurídica, estabelece no seu artigo, dentre outras
exigências de averbação, a averbação em registro público “das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do
casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal”.

Comentando o dispositivo supra, MARIA HELENA DINIZ preleciona: 

Averbação da sentença de nulidade ou anulação do casamento, da separação judicial e do divórcio. Transitada em julgado a
sentença declaratória de nulidade absoluta ou relativa do casamento, a decisão homologatória da separação judicial consen-
sual ou a que conceder a separação judicial litigiosa deverá ser averbada no livro de casamento do Registro Civil competente
(Lei n° 6.015/73, art. 100), e, se a partilha abranger bens imóveis, deverá ser também transcrita no Registro Imobilário (Lei n°
6.015/73, arts. 29, parágrafo 1º, a, 100, parágrafos 1º a 5º, e 167, II, 14; CPC, art. 1.124). Além de averbável, é suscetível de
registro, por ocorrer alteração do patrimônio dos ex-cônjuges, indicando a qual deles pertencerá o imóvel matriculado.
Readquirindo os ex-cônjuges a propriedade exclusiva dos bens, desaparecem as restrições atinentes ao poder de disposição,
principalmente no que concerne aos bens imóveis, e, para que terceiros tenham ciência do fato, a sentença, além de averba-
da no Livro de Registro de Casamento, deverá sê-lo no de Imóveis. E a sentença de divórcio só produzirá seus efeitos depois
de averbada no Registro Público competente, ou seja, onde foi lavrado o assento do casamento (art. 32 da Lei 6.015/73). Antes
da averbação aquelas sentenças não produzirão efeitos contra terceiros (Código Civil Aanotado, edição reformulada à luz do
Novo Código Civil, Editora Saraiva, 2003, p. 27/28).

A renomada jurista, no seu livro Sistemas de Registro de Imóveis, escreve: 

Surge, ao lado do registro stricto sensu, um ato específico - a averbação -, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história
da propriedade imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo constitutivos de domínio, de ônus reais ou de
encargos, venham a atingir o direito real ou as pessoas nele interessadas e, conseqüentemente, o registro, alterando, por mod-
ificarem, esclarecerem ou extinguirem os elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do registro.

E complementa:

Imprescindível será a averbação, de ofício ou a requerimento do interessado, dos títulos ou atos que produzam quais-
quer alterações na propriedade imobiliária, nos direitos a ela concernentes, no registro e nas pessoas vinculadas ao
direito real, mesmo que não venham traduzir ônus reais ou alienação de domínio...

Ressalta, assim, que a sentença de separação judicial litigiosa ou a sua homologação, em separação
amigável, só poderão ser averbadas no Registro de Imóveis após transitarem em julgado.

A importância da averbação da partilha de bens entre os cônjuges é que a sentença de separação possui
apenas efeito declaratório, apresentando efeito constitutivo somente após a averbação à margem da matrícula do
imóvel pertencente ao casal, tornando público que a situação do imóvel se modificou. Assim, enquanto não for aver-
bada a partilha, os ex-consortes continuarão a ser considerados, relativamente a terceiros, proprietários dos imóveis
que lhes pertenciam durante a vigência da sociedade conjugal e, conseqüentemente, um não poderá deles dispor
isoladamente sem a outorga do outro. Todavia, com a averbação da partilha, os atos de disposição isolados poderão
ser registrados, mesmo se praticados antes da averbação.

Já o divórcio, para ser averbado, exige o prévio registro da partilha.

4 Conclusão

A averbação das sentenças de separação judicial e do respectivo formal de partilha, no Registro de
Imóveis, apesar de dispositivos praticamente mandamentais, como o do item 14 do inciso II do art. 167 da Lei nº
6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) e do art. 10 do Código Civil vigente, vem sendo tratada com descaso pelos
separados ou divorciados, acarretando-lhes, às vezes, conseqüências desagradáveis, no âmbito pessoal e judi-
cial (protestos, notificações, penhoras, arrestos, notícias jornalísticas, etc.).
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Como tais atos só podem ser praticados por requerimento da parte interessada, recomenda-se aos  advo-
gados das partes porventura envolvidas em processos de separações judiciais litigiosas ou amigáveis que pro-
movam as respectivas averbações, tendo em vista que, na qualidade de aplicadores do direito, conhecem mais
do que seus clientes as conseqüências da ausência de tais averbações.

Após a realização de estudos mais acurados na doutrina e na jurisprudência, pretendo voltar ao tema, con-
sciente de sua atualidade e importância, mormente após sua inserção no Direito Positivo Pátrio, especificamente
no Capítulo da Personalidade e da Capacidade, no Código Civil vigente.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1 CORTE SUPERIOR

COMPETÊNCIA RECURSAL CRIMINAL - APELAÇÃO - TRIBUNAL DE ALÇADA - TRIBUNAL COMPETENTE
PARA JULGAR O CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
APRECIAÇÃO DO MÉRITO QUANTO À NOVA CLASSIFICAÇÃO - CISÃO DO JULGAMENTO - APRECIAÇÃO

DO MÉRITO POR CORTES DISTINTAS - INADMISSIBILIDADE - PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 81 DO CPP

- O órgão de segundo grau, ao apreciar a apelação criminal, não pode desclassificar o crime de sua com-
petência recursal e decliná-la para outro tribunal que o seja, diante da nova classificação jurídica, a fim
de que este prossiga no julgamento. Tal julgamento não pode sofrer cisão, devendo-se observar a
unicidade da decisão. Se a infração capitulada na denúncia e constante na parte dispositiva da sentença
tornou certa a competência do tribunal que recebeu a apelação, tendo ocorrido o adentramento do méri-
to, esta competência não mais pode ser modificada, mesmo diante de eventual desclassificação do deli-
to. Nesta hipótese, vige o princípio da prorrogação de competência traçado no art. 81 do CPP, já que não
é admissível a análise do mérito por cortes distintas, de idêntica posição hierárquica.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.406783-3/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
HUGO BENGTSSON

Ementa oficial: Dúvida de competência -
Competência recursal criminal - Tribunal de Alçada -
Desclassificação - Remessa ao Tribunal de Justiça para
apreciação do mérito quanto à nova classificação -
Inadmissibilidade - Unicidade de julgamento -
Prorrogação de competência - Inteligência do art. 81 do
CPP - Competência do Tribunal de Alçada - Irrelevância
anteriormente reconhecida - Não-conhecimento. 

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformi-
dade da ata dos julgamentos e das notas taquigráfi-
cas, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER
DO RECURSO. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo interessado, o
Dr. Estêvão Ferreira de Melo (estagiário). 

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se dúvida
suscitada pela egrégia Segunda Câmara Mista do
Tribunal de Alçada, objetivando determinar a com-
petência para apreciar e julgar, em continuação,
interposta apelação, em face de desclassificação,
procedida naquele colendo Sodalício, do art. 172 do

Código Penal para o art. 187 da Lei nº 7.661/45 (Lei de
Falências).

O Ministério Público estadual ofereceu denúncia
contra Hugo Mota, dando-o como incurso nas sanções
do art. 172 do Código Penal, por emissão de duplicatas
que não correspondiam à venda da mercadoria. 

A r. sentença, julgando parcialmente procedente
a denúncia, submeteu o réu às penas do referido art.
172, por 47 vezes, c/c os arts. 44, 65, III, a, e 71, todos
do Código Penal, impondo-se-lhe 3 anos e 4 meses de
detenção e 470 dias-multa, com substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. 

Em face de interposta apelação, o conspícuo
Tribunal de Alçada, por sua Segunda Câmara Mista
procedeu à desclassificação do delito previsto no art.
172 do Código Penal para o do art. 187 da Lei nº
7.661/45 (Lei de Falências) e, em conseqüência, decli-
nou da competência para este Tribunal de Justiça “a fim
de apreciar e julgar os presentes autos, nos termos do
art. 106 da Constituição Estadual”. 

Aqui estando os autos, a douta Segunda
Câmara Criminal suscitou dúvida de competência, opor-
tunidade em que citou precedente desta colenda Corte
Superior (Dúvida de Competência nº 314.916-8/00).

Juntada cópia de referido acórdão, em julga-
mento unânime, nos termos do art. 463, parágrafo
único, do Regimento Interno deste Tribunal de
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Justiça, o 1º Vice-Presidente deu por irrelevante a
suscitação de dúvida de competência, determinando
a devolução dos autos ao egrégio Tribunal de Alçada.

Lá estando, a colenda Segunda Câmara Mista
suscita nova dúvida de competência em face da
decisão monocrática deste 1º Vice-Presidente, ao fun-
damento de que: (...)

d) tem como inaplicável a solução dada na dúvida
anterior, porque diversa a situação concreta dos autos; 

e) “não vislumbro possível que este Sodalício
possa prosseguir no julgamento e apreciar a conduta do
ora apelante sobre o prisma da nova classificação jurídica
do fato porque o julgamento dos crimes falimentares
enquadra-se expressamente na competência do Tribunal
de Justiça”; 

f) “em que pese o fato de a nova capitulação
jurídica - mais gravosa, diga-se de passagem, em
relação à primitiva, do art. 172 do CP, apenada com
detenção - resultar de desclassificação operada em
acórdão deste Tribunal, há que se reconhecer a
superveniente incompetência do mesmo para
prosseguir no julgamento, em razão da matéria”,
tudo como consta do relatório.

Duas questões são incontroversas:

a) denúncia e sentença se referem a delito
previsto na competência recursal do egrégio Tribunal
de Alçada - art. 172 do Código Penal;

b) a colenda Segunda Câmara Mista/TAMG,
julgando interposta apelação, desclassificou o delito
para o previsto no art. 187 da Lei nº 7.661/45 (Lei de
Falências), com determinação de remessa dos autos
a este Tribunal de Justiça para, em continuação, jul-
gar mencionada apelação sob a nova capitulação. 

Invocando precedente, ao suscitar dúvida de
competência, entendeu a Segunda Câmara Criminal
deste TJMG (fl. 413):

Ementa: Réu condenado pela prática do delito de
emissão de duplicata simulada - Apelação interpos-
ta encaminhada ao Tribunal de Alçada -
Desclassificação para o delito do art. 187 da Lei de
Falências - Declinação de competência para o
Tribunal de Justiça - Não-cabimento - Dúvida de
competência suscitada. - Há que se suscitar dúvida
de competência se o Tribunal de Alçada, co-
nhecendo de apelação criminal de sua competên-
cia, procede à desclassificação da imputação feita
ao condenado em primeira instância e, ato imediato,
declina da competência para o Tribunal de Justiça
para que este prossiga no julgamento do recurso,
pois, firmada, inicialmente, a competência do órgão

de segundo grau, segundo as balizas estabelecidas
pela Constituição Estadual, e iniciado o exame de
mérito, não há mais que se falar em modificação
dessa competência, em caso de eventual desclassi-
ficação da infração. 

Indiscutivelmente, a questão abordada -
desclassificação de delito, em julgamento de
apelação e sua continuidade - é a mesma constante
da Dúvida de Competência nº 314.916-8/00, apesar
de cuidar de outras infrações.

A matéria, todavia, é a mesma: unicidade de
julgamento por um mesmo tribunal, já que: 

Ementa: Dúvida de Competência - Competência
recursal - Tribunal de Alçada - Desclassificação -
Remessa ao Tribunal de Justiça para apreciação do
mérito quanto à nova classificação - Inadmissibilidade
- Unicidade de julgamento - Prorrogação de com-
petência - Inteligência do art. 81 do CPP -
Competência do Tribunal de Alçada (fl. 422).

Justifica-se, assim, a razão pela qual este 1º
Vice-Presidente considerou a dúvida de competência
suscitada pela Segunda Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça irrelevante, porque o julgamento
proferido pela Segunda Câmara Mista do Tribunal de
Alçada ficara incompleto, provocando sua cisão,
afastando-se da unicidade da decisão.

Aliás, foi o que constou de invocado prece-
dente: 

Sem dúvida e na verdade, a infração capitulada na
denúncia e acolhida pela sentença tornou certo o
colendo Tribunal de Alçada como órgão jurisdicional
competente para processar e julgar interposto recur-
so, em face dos termos contidos em citadas normas
constitucionais. 

Outrossim, antes mesmo de optar pela desclassifi-
cação, o tribunal suscitado teve que adentrar o
mérito da acusação feita e, como tal, reconhecida
pela sentença.

Ora:

‘A possibilidade de se desclassificar uma acusação
reconhecida procedente pela sentença, não é moti-
vo bastante para ensejar, por essa razão, o deslo-
camento da competência de um tribunal para outro
pelo fato de a nova classificação jurídica não se
inserir entre aquelas da competência da Corte que
originariamente recebeu os autos para processar e
julgar o recurso.

Não há impedimento algum a que o tribunal compe-
tente para conhecer do recurso de apelação entenda
por bem desclassificar a acusação e condenar o réu
por infração menos gravosa, mesmo que esta última
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não seja de sua competência recursal. Basta que a
infração primitiva o seja’ (RT, 718/398).

Aliás, desse v. acórdão se extrai a seguinte lição
(fls. 399):

‘Em casos como o aqui discutido, vige o princípio da
prorrogação da competência, a legitimar o tribunal, que
era originariamente competente, a prosseguir no julga-
mento e apreciar a conduta do agente sob o prisma da
nova classificação jurídica adotada a teor do disposto
no art. 383 da Lei Processual Penal já que, como se
sabe, inaplicável em segundo grau de jurisdição a
norma do art. 384 e parágrafo único da Lei Adjetiva... 

Esses são casos típicos em que ocorre a prorro-
gação de competência, que vem traçada no art. 81
do CPP, mencionando a competência prorrogada
de um Tribunal, ainda que se tenha desclassificado
a imputação para outra que não se inclua em sua
competência’.

Outrossim, é o que contém o Regimento Interno do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, assim:

‘Art. 41. Compete à Câmara Mista: (...)

Parágrafo único. Para determinação da competên-
cia recursal criminal, observar-se-ão os seguintes
princípios: (...)

b) proferida a sentença, a competência aferir-se-á
pela parte dispositiva daquela, em nada influindo a
pretensão sustentada no recurso interposto’. 

Se era da competência recursal do Tribunal de Alçada,
em face da capitulação constante da parte dispositiva
da sentença, a nosso sentir, o julgamento do recurso
haveria de ser completo, pouco importando o entendi-
mento desclassificatório de imputada infração.

O que não pode ser aceito, data venia, é a apreci-
ação de um mesmo processo em que o réu foi
denunciado por delito de competência de um
Tribunal e condenado pelo mesmo delito, por dois
tribunais, um desclassificando a imputação e outro
confirmando a condenação ou não. Uma mesma
sentença não pode ser pelo mérito analisada por

Cortes distintas de idêntica posição hierárquica (cf.
RT, 678/306).

Na espécie, inusitada se tornou a questão.
Suscitada dúvida pela Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça, em face de decisão colegiada do
Tribunal de Alçada, deu-se por irrelevante (julgamento
monocrático do 1º Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça), solucionando a questão. A seguir, o colendo
Tribunal de Alçada, não concordando com proferida
decisão singular, suscita nova dúvida de competência.

Superposição de dúvidas de competência, o
que não é próprio, nem jurídico, data venia. 

Além do mais, a nosso sentir, em matéria de
dúvida de competência, quando o 1º Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça a considera irrelevante, em
face de deliberação qualificada anterior, o faz em
nome do próprio colegiado, já que amparado por dis-
posições legais atinentes à espécie - art. 463 e
parágrafo único do RITJMG. 

Assim, não há que se falar em provocação de
outra e nova dúvida de competência, no caso, uma
vez já dada como irrelevante primitiva suscitação. 

Com essas considerações e razões, não
conheço de suscitada dúvida de competência e
determino a devolução dos autos à Câmara suscitante
- 2ª Câmara Mista do Tribunal de Alçada. 

Os Srs. Desembargadores Orlando Carvalho,
Antônio Hélio Silva, Cláudio Costa, Kelsen Carneiro,
Isalino Lisbôa, Sérgio Resende, Pinheiro Lago, Roney
Oliveira, Schalcher Ventura, Luiz Carlos Biasutti,
Reynaldo Ximenes Carneiro, Herculano Rodrigues,
Carreira Machado, Almeida Melo, José Antonino Baía
Borges, Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, José
Francisco Bueno, Célio César Paduani, Kildare
Carvalho, Tibagy Salles, Francisco Figueiredo,
Gudesteu Biber e Edelberto Santiago - De acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM. 

-:::-

HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - PRISÃO TEMPORÁRIA - INVESTIGAÇÕES POLICIAIS - EXISTÊNCIA, EM
TESE, DE CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, I, D, E II, H, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- É da competência do Tribunal de Justiça, e não do Tribunal de Alçada, o julgamento de habeas corpus
impetrado para desconstituir ou tornar sem efeito decreto de prisão temporária imposta no curso de
investigações policiais que versam sobre a prática, em tese, de crimes de roubo e receptação, com fortes
indícios de que houve também formação de quadrilha, conforme inteligência do art. 106, I, d, e II, h, da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.405678-6/000 - Comarca de Abre Campo - Relator: Des.
HUGO BENGTSSON
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Ementa oficial: Dúvida de competência - Prisão
temporária - Habeas corpus - Investigações policiais -
Existência, em tese, de delitos capitulados como roubo,
receptação e formação de quadrilha - Competência do
Tribunal de Justiça - Inteligência do art. 106, I, d, e II, h,
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PELA COMPETÊNCIA
DO ÓRGÃO SUSCITADO.

Belo Horizonte, 31 de março de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas 

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de
dúvida de competência instalada entre a Câmara
Especial de Férias do Tribunal de Alçada e a
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
visando a que se determine a competência para
julgamento de habeas corpus impetrado por Antônio
Paulino Santana, em que se procura desconstituir ou
tornar sem efeito decreto de prisão temporária
imposta no curso de investigações policiais.

Endereçado tal pedido a este colendo Tribunal
de Justiça e aqui distribuído, por despacho solitário do
em. Des. Herculano Rodrigues, ao entendimento de
que se tratava de crime, em tese, de roubo ou recep-
tação, foram os autos remetidos ao egrégio Tribunal de
Alçada, onde, na Câmara Especial de Férias, se susci-
tou a presente dúvida de competência, já que haveria,
também em tese, a prática do crime de quadrilha ou
bando, como consta do relatório.

Dispõe a Constituição do Estado de Minas
Gerais:

Art. 106. Compete ao Tribunal de Justiça, além
das atribuições previstas nesta Constituição:

I - processar e julgar originariamente, ressalva-
da a competência das justiças especializadas: 

(...)

d) habeas corpus, nos processos cujos recur-
sos forem de sua competência ou quando o
coator ou paciente for autoridade diretamente
sujeita à sua jurisdição;...

II - julgar, em grau de recurso: (...)

h) causa relativa a infração penal a que seja
cominada pena de reclusão, isolada, cumula-
tiva ou alternativamente, excetuada a relativa
a crime contra o patrimônio.

Daí se vê que, quando se trata de crime
contra o patrimônio, v.g., roubo e/ou receptação,

qualquer recurso será endereçado ao Tribunal de
Alçada, bem como incidentes habeas corpus.

Todavia, se houver alguma possível comi-
nação de pena de reclusão, a questão passa a ser
da competência do Tribunal de Justiça.

No caso, não houve, ainda, apresentação de
denúncia. Estão em curso investigações policiais,
tendo havido pedido de decreto de prisão temporária,
dentre outros, do ora paciente Antônio Paulino Santana.

Investiga-se a prática de crimes de roubo de
carga de combustível e receptação, com fortes indí-
cios de que houve, também, formação de quadrilha.

Vejamos:

Trata-se de pedido de prisão temporária de Antônio
Paulino Santana requerido pela DD. Autoridade
Policial, a fim de instruir diversos inquéritos policiais
que versam sobre os delitos de roubo, receptação,
adulteração de combustível, quadrilha e porte ilegal
de arma... (fls. 25, parecer da Dra. Promotora de
Justiça sobre pedido de lacração de bombas).

Ainda estão sendo feitas novas investigações e por
haver fortes indícios de o impetrante fazer parte de
uma forte quadrilha especializada no roubo de car-
gas, sendo ele um terminal de receptação e reven-
da dessas cargas, motivo pelo qual foi decretada a
sua prisão temporária. Era e ainda é imprescindível
para as investigações a prisão do impetrante. Há
mais do que indícios e até provas do envolvimento
do impetrante em crime de roubo, receptação e for-
mação de quadrilha... (fls. 99, informações do MM.
Juiz ao presente habeas corpus).

Posteriormente à imposição da prisão tem-
porária do paciente, o MM. Juiz decretou sua prisão
preventiva, bem como a de Edmilson Campos da
Rocha e a temporária dos demais comparsas,
Paulinelle Antônio Campos Santana, Sebastião
Muniz Pereira, Adriano José de Freitas, Claudenir
Lopes e Fábio Martins, quando S. Exa., expressa-
mente, afirmou que se tratava de inquérito policial
para investigação da prática de crime de roubo de
carga de combustível e receptação, com fortes indí-
cios de formação de quadrilha (fls. 248/252).

Daí entender o egrégio Tribunal de Alçada ser
da competência deste Tribunal de Justiça o conhe-
cimento e julgamento de impetrado habeas corpus,
já que se divisa, em tese, a ocorrência do crime de
“formação de quadrilha”, como disposto no art. 288
do Código Penal, com previsão de pena, no mínimo,
de um a três anos de reclusão.

Aliás, em face do decreto de prisões preven-
tiva e provisória anunciadas, envolvendo os demais
parceiros do ora impetrante, manejado outro habeas
corpus, neste conspícuo Sodalício se procedeu a
seu julgamento (Processo nº 1.0000.03.404758-
9/001, Relator Des. Gudesteu Biber - fls. 438/439),
quando se consignou tratar-se de inquérito policial
instaurado para apurar os crimes de roubo, recep-
tação qualificada e formação de quadrilha.
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Com essas razões e pelo exposto, resolvo a
presente dúvida, dando pela competência do suscita-
do - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

É como voto.

Os Srs. Desembargadores Orlando Carvalho,
Antônio Hélio Silva, Kelsen Carneiro, Isalino Lisbôa,
Sérgio Resende, Pinheiro Lago, Schalcher Ventura,
Luiz Carlos Biasutti e Reynaldo Ximenes Carneiro -
De acordo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Sr.
Presidente. Estou de acordo, mas, no sentido prag-
mático, gostaria de fazer uma declaração de voto.

Nós que militamos na jurisdição criminal, sabe-
mos que, algumas vezes, a competência para o julga-
mento do habeas corpus só é visualizada com as infor-
mações do juízo ou por remessa da cópia da denúncia.

Fui o Relator deste feito, em que havia pedido
de liminar contra um decreto de prisão provisória,
com prazo de cinco dias, e o único documento apre-
sentado era a decisão do Juiz, em que se registrava
que os delitos que se imputavam ao paciente eram da
competência do Tribunal de Alçada, motivo pelo qual
remeti os autos àquele Tribunal. Um mês depois, com
as informações, é que se demonstrou a incursão de
um delito de competência do Tribunal de Justiça.

Neste caso, ao meu aviso, era inteiramente
desnecessário o egrégio Tribunal de Alçada suscitar
dúvida, pois bastava remeter os autos para o
Tribunal de Justiça, como costumeiramente faze-
mos. Assim, apenas no sentido pragmático, quando
isso ocorrer, não haverá necessidade de suscitar a
dúvida de competência para trilhar esse sinuoso
caminho burocrático de remeter os autos à
Procuradoria ou de colocá-los ou não em pauta.

É nesse sentido que estou votando.

Os Srs. Desembargadores Carreira Machado,
Almeida Melo, José Antonino Baía Borges, Lucas
Sávio de Vasconcellos Gomes, José Francisco

Bueno, Célio César Paduani, Kildare Carvalho,
Tibagy Salles, Francisco Figueiredo, Edelberto
Santiago, Dorival Guimarães Pereira e Jarbas
Ladeira - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - Sr. Presidente,
pela ordem.

Li com muito cuidado as Dúvidas de
Competência de nos 35 a 40 e verifiquei que estão
muito bem formuladas as minutas do Des. Hugo
Bengtsson, como aliás acontece sempre com o seu
trabalho. Peço ao Des. Hugo Bengtsson que sele-
cione esses números de 35 a 40, segundo a matéria,
para não haver repetição, e faça publicar na íntegra,
porque é uma orientação.

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - As dúvidas são
todas publicadas.

O Sr. Des. Almeida Melo - Mesmo as repetitivas?

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - As repetitivas não,
mas as julgadas são todas publicadas no Minas Gerais.

O Sr. Des. Almeida Melo - Seria uma forma
de evitar o congestionamento com a repetição.

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Quanto à
repetição, o Primeiro Vice-Presidente, de acordo
com o Regimento, dá por irrelevante e nem traz para
a Corte Superior.

O Sr. Des. Almeida Melo - Talvez até haja
uma forma de chamar a atenção dos juízes...

O Sr. Presidente (Des. Corrêa de Marins) - A
Escola Judicial talvez pudesse fazer essa referência
aos juízes...

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Há poucos dias,
a Escola Judicial publicou um boletim relativo ape-
nas às dúvidas de competência.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO SUSCITADO.

-:::-

COMPETÊNCIA RECURSAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA
DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS - APREENSÃO DE

VEÍCULO - INVESTIGAÇÃO POLICIAL - DIREITO DE FUNDO - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECURSO -
JULGAMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA

- Compete ao Tribunal de Alçada, e não ao Tribunal de Justiça, o julgamento de recurso interposto contra
decisão proferida em mandado de segurança, impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil da
Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubo de Veículos determinativo de apreensão de veículo
para investigação policial acerca de furto, uma vez que o fundo de direito se prende à prática de ilícito penal
inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.03.404404-0/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
HUGO BENGTSSON
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Ementa oficial: Dúvida de competência -
Mandado de segurança - Vara criminal - Ato do
Delegado de Polícia Civil da Delegacia Especializada
de Repressão a Furto e Roubo de Veículos -
Investigação policial - Ordem denegada -
Competência recursal do Tribunal de Alçada.

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PELA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO SUSCITANTE.

Belo Horizonte, 31 de março de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de
dúvida suscitada com o objetivo de se determinar a
competência recursal para conhecimento e julga-
mento de interposta apelação, manejada contra sen-
tença que denegou impetrada ordem, em sede de
mandado de segurança ajuizado por Marcus Túlio
Silveira contra ato do Sr. Delegado de Polícia Civil da
Delegacia Especializada de Repressão a Furto e
Roubo de Veículos, em decorrência da apreensão do
caminhão Ford, ano 1980, placa GKU-8256, tido
como objeto de furto.

Remetidos os autos ao colendo Tribunal de
Alçada, em turma, sua Quinta Câmara Cível declinou
da competência a este egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 251/256).

Aqui estando, por despacho solitário do em. Des.
Garcia Leão, retornaram os autos àqueloutro Sodalício,
que suscitou a presente dúvida de competência (fls.
277/285), ao principal fundamento de que, “em se tratan-
do de mandado de segurança contra ato de Delegado
de Polícia, é de se aplicar o disposto no art. 106, II, a, da
Constituição Estadual, sendo competente para julgar o
recurso, portanto, o TJMG, vez que o ato da referida
autoridade foi praticado em nome do Estado, a quem
representa”, como consta do relatório.

A nosso sentir, no caso específico, não se apli-
ca o entendimento adotado por esta conspícua Corte
Superior, no julgamento da Dúvida de Competência n°
294.709-1, quando se deu, como competente para
julgamento de interposto recurso, o Tribunal de
Justiça, em face da presença, em ação cautelar ajuiza-
da pelo Ministério Público, do Delegado de Polícia.

É que, aqui, o fundo de direito se prende à práti-
ca de ato ilícito penal inserido no capítulo referente aos

crimes contra o patrimônio, como se verifica desde a
propositura da ação, oportunidade em que a MM.ª
Juíza titular da Vara de Fazenda Pública se deu por
incompetente, o que foi acatado, assim:

Verifico que o juízo fazendário é incompetente para
conhecer e julgar o presente feito, vez que a matéria
versada é da competência exclusiva das Varas
Criminais, posto que a apreensão se deu para
investigação criminal, consoante documento de fl.
20 dos autos, não como medida administrativa, v. g.,
decorrente de infração cometida no trânsito.

Não se trata, pois, de causa cível de interesse do
Estado... (fls. 30).

Assim processado, em vara criminal, com a
denegação da ordem e aviamento do correspondente
recurso, este não foi recebido por intempestivo.

O colendo Tribunal de Alçada, julgando
manejado agravo de instrumento (autos apensados),
deu-lhe provimento, determinando o processamento
de interposta apelação.

Remetidos os autos à instância superior, evi-
dente a competência recursal do Tribunal de Alçada.

Aliás, com pertinência, quando da declinação
de competência, afirmou o em. Juiz Armando Freire
(fls. 253), vencido:

Com a vênia devida, ouso divergir do ilustre Colega...,
na consideração de que em outras oportunidades,
nesta Quinta Câmara, já tive o ensejo de entender que
a competência está com este Tribunal para o julga-
mento do recurso de apelação em mandado de segu-
rança aviado contra ato do delegado de polícia no
exercício ou na averiguação de crime, qual seja, neste
caso, o de furto de veículo e adulteração de chassi. A
propósito, faço-me escorado em acórdão Dúvida de
Competência nº 00237886-7/001, sendo relator o
Desembargador Rubens Xavier Ferreira, julgado aos
22.8.2001, do egrégio Tribunal de Justiça deste
Estado, que, examinando a mesma matéria, deu pela
competência deste Tribunal à unanimidade.

Realmente, as questões são idênticas, tendo,
como fundo, investigações policiais acerca de furto
de veículo, apreensão pelo Sr. Delegado de Polícia e
bloqueio conseqüente.

Assim:

Dúvida de competência. Mandado de segurança
impetrado contra ato de Delegado de Furtos e
Roubos determinativo de bloqueio de livre circulação
de veículo em razão de inquérito instaurado.
Sentença concessiva da ordem. Autos remetidos ao
Tribunal de Justiça para fim de reexame oficial.
Declínio da competência por sua Primeira Câmara
Cível para o Tribunal de Alçada. Dúvida suscitada
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por este, por sua Quinta Câmara Cível, julgada
improcedente. Aplicação do disposto no art. 108, II,
da Constituição do Estado.

Não se cuida, pois, de matéria inserida e ati-
nente à competência recursal deste Tribunal de
Justiça, a teor do contido no art. 106, II, da
Constituição Estadual.

Com essas razões de decidir, resolvo a dúvi-
da, dando pela competência do egrégio Tribunal de
Alçada - Câmara suscitante - para onde devem ser
encaminhados os autos, com as cautelas de praxe.

Os Srs. Desembargadores Orlando Carvalho,
Antônio Hélio Silva, Kelsen Carneiro, Isalino Lisbôa,
Sérgio Resende, Pinheiro Lago, Schalcher Ventura,
Luiz Carlos Biasutti, Reynaldo Ximenes Carneiro,
Herculano Rodrigues, Carreira Machado, Almeida
Melo, José Antonino Baía Borges, Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno, Célio
César Paduani, Kildare Carvalho, Tibagy Salles,
Francisco Figueiredo, Edelberto Santiago, Dorival
Guimarães Pereira e Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO SUSCITANTE.

-:::-

COMPETÊNCIA RECURSAL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL - CERTIDÃO DE DÉBITO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE
CONTAS - INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAUSA - PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO

MERO SUBSTITUTO PROCESSUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO - 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- Na execução de débito, resultante da condenação, pelo Tribunal de Contas, de ex-prefeito municipal, o
Ministério Público atua como mero substituto processual do município, único beneficiário do crédito exe-
cutado. Nesse caso, embora o município não figure como parte, no aspecto formal, é ele o principal inter-
essado no resultado do processo, motivo pelo qual caberá ao Tribunal de Justiça a competência para o
julgamento do recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida na
ação de execução.

- VV.vv.: - É do Tribunal de Alçada a competência recursal para o julgamento de ação de execução de certidão
de débito do Tribunal de Contas proposta pelo Ministério Público contra ex-prefeito, sendo inaplicável a
norma constitucional contida na alínea a do inciso II do art. 106 da Constituição Estadual, pois não há partici-
pação do município na relação jurídico-processual. (Desembargadores Hugo Bengtsson e Orlando Carvalho)

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.407079-5/000 - Comarca de Coronel Fabriciano - Relator para
o acórdão: Des. PINHEIRO LAGO

Ementa oficial: Dúvida de competência -
Certidão de débito expedida pelo Tribunal de Contas -
Execução promovida pelo Ministério Público contra ex-
prefeito municipal - Interesse do município na causa -
Participação do MP como mero substituto processual -
Competência do Tribunal de Justiça. - Na execução de
débito, resultante da condenação pelo Tribunal de
Contas de ex-prefeito municipal, o Ministério Público
atua como mero substituto processual do município,
único beneficiário do crédito executado. Nesse caso,
embora o município não figure como parte, no aspecto
formal, sendo o principal interessado no resultado do
processo, caberá ao Tribunal de Justiça a competência
para o julgamento. - VV.vv.: - Dúvida de competência -
Certidão de débito expedida pelo Tribunal de Contas -
Execução por título extrajudicial ajuizada pelo Ministério
Público contra ex-prefeito municipal - Não-participação
do Município de Coronel Fabriciano - Competência do

Tribunal de Alçada - Inteligência do art. 106, II, a, da
Constituição Estadual.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DAR PELA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VENCIDOS O RELATOR
E O DES. ORLANDO CARVALHO.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2004. -
Pinheiro Lago - Relator para o acórdão. - Hugo
Bengtsson - Relator vencido.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de
dúvida suscitada com o objetivo de se determinar a
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competência recursal para conhecimento e julga-
mento de interposto agravo de instrumento, maneja-
do contra decisão que deferiu pedido formulado pelo
Ministério Público, a fim de que fosse juntada cópia
de declaração de Imposto de Renda, nos autos de
execução por título extrajudicial ajuizada contra
Paulo Almir Antunes.

Distribuído neste colendo Tribunal de Justiça,
entendeu o em. Relator, Des. Ernane Fidélis, ser da
competência recursal do Tribunal de Alçada, já que: 

muito embora o MP esteja agindo como substituto
processual do Município, este não é parte. Daí não
ter este Tribunal competência para o processo, já
que ao Tribunal de Alçada se reserva competência
onde Estado e Município não são partes proces-
suais (fls. 76 e verso).

Remetidos os autos ao colendo TAMG, a
conspícua Segunda Câmara Cível, por sua vez, sus-
citou a presente dúvida de competência, porque “não
apaziguada a controvérsia sobre qual o órgão com-
petente para o julgamento de recurso interposto no
âmbito de ação de execução movida pelo Ministério
Público e fundada em certidão de débito do Tribunal
de Contas, é razoável que seja suscitada a dúvida de
competência perante a Corte Superior do Tribunal de
Justiça”, como consta do relatório.

Na Comarca de Coronel Fabriciano, o Ministério
Público estadual, munido de uma certidão expedida
pelo colendo Tribunal de Contas, ajuizou ação de exe-
cução contra Paulo Almir Antunes, visando à satisfação
do lançado débito no importe de R$ 16.226,07.

Em seu curso, determinou o MM. Juiz que
apresentasse cópia da declaração de rendas. Daí o
presente agravo, inicialmente protocolado neste
Tribunal de Justiça.

O em. Des. Ernane Fidélis, para declinar de
sua competência, assim se pronunciou:

Muito embora o MP esteja agindo como substituto
processual do Município, este não é parte. Daí não
ter este Tribunal competência para o processo, já
que ao Tribunal de Alçada se reserva competência
onde Estado e Município não são partes proces-
suais (fls. 76 e verso).

A conspícua Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Alçada, ao entendimento de ser razoável a
suscitação de dúvida de competência, em face de não
apaziguada a controvérsia sobre qual o órgão compe-
tente para julgamento de recurso interposto no âmbito
de ação de execução movida pelo Ministério Público e
fundada em certidão de débito do Tribunal de Contas,
em parte, assim fundamentou:

Reconheço que, em caso similar apreciado por esta
Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 387.559-6,
de Contagem, decidiu-se, com o voto contrário do
Juiz Roberto Borges de Oliveira, que a competência
recursal seria do Tribunal de Alçada, malgrado o
objetivo da ação executiva fosse a recomposição
patrimonial do erário.

No entanto e tendo em vista as sucessivas dis-
tribuições de agravos de instrumento a este
Tribunal, originados de ações civis dessa natureza,
entendo que o melhor remédio é submeter a con-
trovérsia à Corte Superior...

Logo, o julgamento desta matéria - nitidamente de
direito público - deve ser entregue ao crivo do
Tribunal de Justiça, mesmo que o Município ou o
Estado não participem formalmente da causa. A
definição da competência recursal não pode se dar
de forma tão linear e rígida como proposto pelo ilus-
tre Desembargador, mas sim tendo em vista a
causa de pedir e o pedido formulado por quem invo-
ca a tutela jurisdicional do Estado.

A seguir, menciona-se precedente desta colen-
da Corte Superior - Dúvida de Competência n°
230.323-8, citado pelo em. Des. Eduardo Andrade no
julgamento do Agravo de Instrumento n°
1.0000.00.317926-4/000, quando se deu pela com-
petência deste Tribunal de Justiça, em face de evidente
interesse do Município, embora não participe da
relação processual, em ação civil pública manejada
pelo Ministério Público.

Nesse julgamento, invocaram-se, como
precedentes, as Dúvidas de Competência nos

172.404-6/00 e 107.923-5/00.

Da Dúvida n° 107.923-5/00, fundamento da
de n° 172.404-6/00, extraímos:

... É de se ressaltar, antes de mais nada, que o
Município, regularmente notificado a comparecer
como litisconsorte ativo, nada fez, permanecendo
completamente inerte, apesar do disposto no art.
17, § 3º, da Lei n° 8.429/92.

E, a seguir, fala-se no interesse do Município,
apesar de não participar da relação processual.

Já no julgamento da Dúvida de Competência
n° 147.968-2/00, também cuidando-se de ação civil
pública, entendeu-se diversamente, em face da não-
participação do Município, quando se afirmou:

Assim, conclui-se que a intervenção da entidade
pública na lide deve traduzir-se numa posição
processual específica. A inocorrência de inter-
venção de qualquer das entidades referidas sob
qualquer outra forma, que não a constante das
hipóteses elencadas de forma taxativa na referida
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norma, afasta, ipso facto, a competência recursal
desta Casa...

Vê-se, portanto, que a ação foi aforada contra pes-
soas privadas e dela não participam o Estado, o
Município ou qualquer de suas entidades de
administração indireta, que sequer foram convo-
cadas para integrar a lide...

Realmente, não se encontra apaziguada, nos
Tribunais de Justiça e Alçada, bem como nesta
egrégia Corte Superior, a matéria.

Outrossim, não é caso de se dar pela
irrelevância, em face do julgamento ocorrido na
Dúvida de Competência n° 230.323-8/00, quando se
reconheceu pela competência deste Tribunal de
Justiça, em face da pequena maioria do posiciona-
mento vencedor (14 votos contra 10), não se obten-
do a maioria de 2/3 (16 votos), como exigido pelo art.
463, parágrafo único, do RITJMG.

Daí a necessidade de novo, talvez definitivo,
pronunciamento deste augusto Colegiado, respeitosa-
mente.

Nos termos da invocada Constituição Estadual:

Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição: julgar, em grau de recur-
so - ação cível em que for autor, réu, assistente ou
opoente o Estado, o Município e respectivas enti-
dades da administração indireta (art. 106, II, a).

É, indiscutivelmente, a literalidade e o
alcance da norma constitucional. O que determina a
competência recursal do Tribunal de Justiça é a inte-
gração - pelo inciso II, letra a, do mencionado art. 106
- de algum ente público, ali previsto, afastados, sem
dúvida, o pedido e sua causa de pedir.

Embora possa haver possível e remoto inte-
resse patrimonial do Município de Coronel
Fabriciano, na espécie, ele não participa do proces-
so, não integra a relação jurídico-processual.

Cuida-se de execução por título extrajudicial
movida pelo Ministério Público contra ex-Prefeito do
Município de Coronel Fabriciano, processo de que
não participa tal pessoa de direito público interno.

Aliás, com pertinência e perspicácia que lhe é
peculiar, já destacou alhures o em. Des. Almeida
Melo (Dúvida de Competência n° 275.278-0/00),
embora vencido, na oportunidade, todavia, de inter-
pretação mais adequada, reconhecemos:

O Município de Itajubá não é parte neste processo.
Poderá contestar a ação, mas poderá deixar de
fazê-lo, como bem salientado pelo em. 4.717, de 29

de junho de 1965, Lei da Ação Popular, que se apli-
ca à ação civil pública. Poderá também ser assis-
tente. Mas, enquanto não o é, ou não contesta, a
competência para o processo é do eg. Tribunal de
Alçada (art. 108 da Constituição do Estado, combi-
nado com o art. 106).

Com essas razões de decidir, resolvo a dúvi-
da, dando pela competência da Câmara suscitante,
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Alçada - para
onde devem ser encaminhados os autos, com as
cautelas de praxe.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo com
o Relator.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Sr. Presidente.
Confesso que não fiz uma análise aprofundada a
respeito da matéria, atendo-me apenas à questão da
participação do Ministério Público como substituto
processual do Município. Embora o Município não
participe da relação processual, o Ministério Público
está cobrando um débito em seu favor, razão pela
qual há uma participação, mesmo que indireta, do
ponto de vista formal, do ente municipal.

Assim, peço vênia ao em. Relator para dar
pela competência do Tribunal de Justiça, uma vez
que o Município está, tão-somente, sendo substituí-
do processualmente pelo Ministério Público.

O Sr. Des. Roney Oliveira - Sr. Presidente.
Apesar da excelência do voto do em. Relator, posiciono-
me, no particular, de acordo com o Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Sr. Presidente.
Com a devida vênia, acompanho o Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Sr.
Presidente. Também me impressionou a posição do
Des. Pinheiro Lago, razão pela qual o acompanho.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Tenho como referência os entendimentos
dos processualistas, os Desembargadores Hugo
Bengtsson e Ernane Fidélis. Entretanto, neste caso,
dissentirei do entendimento de ambos, porque se trata
de crédito fiscal em favor do Município, cuja ação de
execução foi ajuizada pelo Ministério Público. Por
isso, entendo que a posição anterior da Corte, na
Dúvida de Competência nº 230.323-8, é a correta.

Data venia, acompanho o Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Carreira Machado - Sr. Presidente.
Também acompanho o Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Almeida Melo - Peço vista dos autos.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA OS DESEMBARGADORES
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RELATOR E ORLANDO CARVALHO, VOTANDO
PELA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OS DESEMBARGADORES PINHEIRO LAGO,
RONEY OLIVEIRA, SCHALCHER VENTURA, LUIZ
CARLOS BIASUTTI, REYNALDO XIMENES
CARNEIRO E CARREIRA MACHADO. PEDIU
VISTA O DES. ALMEIDA MELO.

Notas taquigráficas

Sr. Presidente (Des. Corrêa de Marins) - O jul-
gamento desse feito foi adiado na sessão do dia
12.05.04, a pedido do Des. Almeida Melo, após
votarem dando pela competência do Tribunal de
Alçada os Desembargadores Relator e Orlando
Carvalho. Votando pela competência do Tribunal de
Justiça os Desembargadores Pinheiro Lago, Roney
Oliveira, Schalcher Ventura, Luiz Carlos Biasutti,
Reynaldo Ximenes Carneiro e Carreira Machado.

Com a palavra o Des. Almeida Melo.

O Sr. Des. Almeida Melo - Trata-se de dúvida de
competência para resolver sobre posições conflitantes
do em. Des. Ernane Fidélis (fl. 76) e da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Alçada (fls. 83/87).

O em. Des. Ernane Fidélis entendeu que a
competência para o processo é do Tribunal de Alçada:

Muito embora o MP esteja agindo como substituto
processual do Município, este não é parte. Daí não
ter este Tribunal competência para o processo, já
que ao Tribunal de Alçada se reservam competên-
cias onde Estado e Município não são partes
processuais. Remetam-se-lhes os autos.

A Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Alçada decidiu:

Entendo que deva a questão ser submetida à apreci-
ação da Corte Superior do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais para que se delibere, de forma
peremptória, sobre qual é o órgão competente para
apreciar recurso extraído de ação de execução movi-
da pelo Ministério Público e fundada em certidão de
débito emitida pelo Tribunal de Contas.

Entendeu o Relator, Juiz Alberto Vilas Boas,
que, por envolver a matéria do julgamento, nitidamente,
direito público, tutela de patrimônio público, deve ser
entregue ao crivo do Tribunal de Justiça, mesmo que o
Município ou o Estado não participem formalmente da
causa:

A definição da competência recursal não pode se
dar de forma tão linear e rígida como proposto pelo
ilustre Desembargador, mas tendo em vista a causa
de pedir e o pedido formulado por quem invoca a
tutela jurisdicional do Estado.

Vale-se de precedente da Primeira Câmara
Cível deste Tribunal, Relator o Des. Eduardo Andrade
(Agravo de Instrumento nº 1.0000.00.317926-
4/000(1), julgado em 16.09.2003), que cita as Dúvidas
de Competência 230.323-8, 172.404-6 e 107.923-5.

Finaliza, amparado nesse precedente, ao
suscitar dúvida de competência, a fim de que a Corte
Superior do Tribunal de Justiça possa deliberar sobre
qual é o órgão competente para o exame do mérito
do presente agravo de instrumento.

O em. Des. Hugo Bengtsson, por considerar
que se trata “de execução por título extrajudicial movida
pelo Ministério Público contra ex-Prefeito do Município
de Coronel Fabriciano, processo de que não participa
tal pessoa de direito público interno”, resolveu a dúvida
de competência dando pela competência da Câmara
suscitante, Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Alçada - para onde devem ser remetidos os autos, com
as cautelas de praxe. S. Exª. citou o voto vencido que
proferi, no julgamento do Conflito de Competência nº
275.278-0/00, em 11 de setembro de 2002.

Em uma ação popular, decidi que:

O Município de Itajubá não é parte neste processo.
Poderá contestar a ação, mas poderá deixar de
fazê-lo, como bem salientado pelo em.
Desembargador Carreira Machado, com fundamen-
to no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho
de 1965, Lei da Ação Popular, que se aplica à ação
civil pública. Poderá também ser assistente. Mas,
enquanto não o é, ou não contesta, a competência
para o processo é do eg. Tribunal de Alçada.

O em. Des. Pinheiro Lago divergiu para con-
cluir pela competência do Tribunal de Justiça, ao fun-
damento de que, embora o Município não participe
da relação processual, o Ministério Público está
cobrando um débito em favor do Município, razão
pela qual há uma participação, mesmo que indireta,
do ponto de vista formal, do Município.

O caso deste processo é distinto daquele de
Itajubá. Naquele, o Município não era parte. Poderia,
mas não deveria, necessariamente, sê-lo. Em ação
popular, o ingresso da pessoa pública lesada é
facultativo, quando há substituto processual. Até
quem não foi parte, a competência não se modifi-
caria, segundo meu pensamento, para o eg. Tribunal
de Justiça. Desde que fixado o interesse do
Município de Itajubá em participar, a competência
atrativa seria deste Tribunal. Mas o Município não
havia manifestado aquele interesse. Logo, a com-
petência era, a meu ver, do Tribunal de Alçada.

Mais pertinente com o atual processo foi o
voto que proferi, por ocasião do julgamento do
Conflito de Competência nº 230.323-8/00, julgado
em 10 de outubro de 2001, que consta de fl. 130:
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Creio que o Des. Mercêdo Moreira colocou um
aspecto muito importante, que é o da interpretação
teleológica da lei, ou seja, se realmente o Ministério
Público atua aqui em defesa do patrimônio público e,
principalmente, levando em conta que, em outra
alínea do inciso II do art. 106, dá-se a este Tribunal
competência recursal para matéria fiscal, e a mesma
não é apenas a matéria tributária, mas que envolve
a receita pública, de uma forma geral, tanto que a
dívida ativa pode ser tributária, ou não, parece-me
que a solução dada pelo eminente Des. Relator é a
que está correta, data venia.

O Des. Mercêdo Moreira havia dito que:

Se a Constituição estabelece que a competência
do Tribunal de Justiça se dá quando for autor, réu,
assistente, opoente o Estado, o Município, ou as
respectivas entidades, nota-se claramente que o
fundamento desse dispositivo é a existência de
interesse por parte deles. Ora, se o Município,
embora não seja parte, tem interesse na causa,
porque será beneficiário dela, entendo que a com-
petência é do Tribunal de Justiça, e, por outro lado,
há precedentes nesta Corte.

No precedente de Santos Dumont, a Corte
Superior, por maioria, acolheu a competência do
Tribunal de Justiça, consoante o voto do Relator, Des.
Guido de Andrade, que foi acompanhado pelos votos
dos Desembargadores Corrêa de Marins, Murilo
Pereira, Kelsen Carneiro, Sérgio Resende, Schalcher
Ventura, Luiz Carlos Biasutti, Aluízio Quintão, Almeida
Melo, Lúcio Urbano, Francisco Figueiredo, Bady Curi e
Edelberto Santiago. Diversos votos vencidos acompa-
nharam o Des. Hugo Bengtsson, naquela ocasião
(Desembargadores Orlando Carvalho, Antônio Hélio
Silva, Cláudio Costa, Odilon Ferreira, Isalino Lisbôa,
Pinheiro Lago, Roney Oliveira e Zulman Galdino).

O Prof. JOSÉ RUBENS COSTA, em seu
Tratado de Processo de Conhecimento, São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 243, 244, doutrina:

Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º). Se
alguém pleiteia, com autorização legal, direito
alheio, denomina-se a esta parte ‘substituto proces-
sual’. Cuida-se de legitimação anômala ou extra-
ordinária de agir. O substituto não é o titular do
direito que pleiteia, como autor ou como réu.

Deve ser ressaltada a exigência de autorização
legal (TJSP, RT, 490:111). Em se tratando de qual-
quer autorização não prevista em lei, porém em
caso do titular do direito de ação ou de defesa,
estar-se-á diante do instituto da representação, e
não da substituição.

Sempre que houver alguém como substituto proces-
sual, dada a sua legitimação para exigir, em nome
próprio, direito alheio, a decisão de mérito, favorável
ou desfavorável, faz coisa julgada não só para as
partes da ação, mas também para o substituído.

7.1 Diferença entre o substituto e o representante

A diferença entre o substituto e o representante é que
o substituto, por agir em nome próprio, não necessita
de autorização do substituído e pode pôr-se, inclusive,
contra a sua vontade. Não contra o seu interesse.

O representante, portanto, só pode atuar se autori-
zado pelo representado; não exerce direito próprio
e pode ser afastado pela vontade do representado;
submete-se, outrossim, às regras legais da repre-
sentação ou mandato.

A competência recursal do Tribunal de Justiça
é definida, em caso de ação cível, ratione personae.
Requer a presença do Estado, ou do Município, ou de
entidade da Administração Indireta do Estado ou do
Município, como autor, réu, assistente ou oponente.

A presença do Município, com interesse na
execução fiscal, é notada quando o Ministério Público,
sem poder contrariá-lo, atua, em nome próprio, direito
do Município. Trata-se de presença como autor substi-
tuído, apenas processualmente, pelo substituto legal.
Ora, o substituto ocupa o lugar do substituído e deve
ser-lhe dispensado o tratamento constitucional do
substituído. O substituto é apenas um veículo proces-
sual de maior velocidade, que não desnatura o direito
material do substituído, que é o objeto da causa.

Acolho a dúvida de competência para fixar a
competência da Sexta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - Peço
vista dos autos.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Sr.
Presidente, pela ordem.

Gostaria de antecipar o meu voto,
acompanhando o Des. Pinheiro Lago, data venia.

O Sr. Des. Célio César Paduani - Sr.
Presidente, pela ordem. 

Gostaria de antecipar o meu voto.

Rogando vênia, acompanho o em. Des.
Pinheiro Lago e, nesta assentada, o luminoso voto
do Des. Almeida Melo, fixando a competência deste
Tribunal para apreciação e julgamento do processo.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Sr. Presidente,
pela ordem.

Gostaria de antecipar o meu voto.

Examinei a hipótese dos autos e cheguei à
mesma conclusão do eminente Des. Pinheiro Lago
de que, na realidade, embora o Município não seja
parte no processo, ele será o beneficiário da medida.
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Inicialmente, a primeira visão que se tem do
caso é de uma pessoa física que não tem mais vín-
culo com o Município, apenas a condição de um ex-
Prefeito, ou seja, não é mais o Município que está
sendo parte no feito.

Entretanto, diante da manifestação do Des.
Pinheiro Lago, do Des. Almeida Melo e com o
sucinto voto, que acaba de ser proferido pelo Des.
Kildare Carvalho no sentido de que há interesse do
Município na questão, retiro o meu pedido de vista.

Pedindo vênia ao eminente Des. Hugo
Bengtsson, acompanho os votos precedentes, no
sentido de dar pela competência da Sexta Câmara
Cível deste Tribunal.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente.
Na realidade, tecnicamente falando, o Município não
é parte processual, mas é parte interessada.

Acompanho o voto do Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Com o Des.
Pinheiro Lago, data venia.

O Sr. Des. Tibagy Salles - Acompanho o voto
do Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Sr.
Presidente. Recebi o material, analisei-o e, com a
devida vênia, acompanho a divergência, capitaneada
pelo eminente Des. Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Sérgio Resende - Sr. Presidente.
Abstenho-me de votar, porque não participei do início
do julgamento.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VENCIDOS O RELATOR
E O DES. ORLANDO CARVALHO.

-:::-

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - Sr.
Presidente, pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.

Acompanho o voto proferido pelo ilustre Des.
Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Nilson Reis - Sr. Presidente, pela
ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.

Estou de acordo com o voto proferido pelo
eminente Des. Pinheiro Lago e, em conseqüência,
acolho a dúvida para fixar a competência como da
Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, porque o Município é parte, portanto, é o
titular do crédito e do direito subjetivo de ação.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - Sr.
Presidente, pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.

Pedindo vênia aos que entendem de forma
diferente, acompanho o voto do eminente Des.
Pinheiro Lago.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Sr. Presidente, pela ordem.

Gostaria de adiantar o meu voto.

Acompanho o voto do eminente Des. Pinheiro
Lago.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - Sr.
Presidente, pela ordem.

Pedi vista porque me impressionou, no voto
do eminente Des. Hugo Bengtsson, Relator, o fato de
que se trata de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo Ministério Público contra o ex-Prefeito.

COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA - NÃO-PARTICIPAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NA
DEMANDA - MUNICÍPIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JULGAMENTO - TRIBUNAL DE ALÇADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, A, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

- Compete ao Tribunal de Alçada, e não ao Tribunal de Justiça, julgar agravo de instrumento manejado
contra decisão que indefere pedido de citação do município para integrar a lide secundária, na condição
de denunciação da lide, em ação de cobrança, pois a competência recursal de que trata o art. 106, II, a, da
Constituição do Estado de Minas Gerais será do Tribunal de Justiça apenas quando o município estiver
integrado à lide.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.405280-1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
HUGO BENGTSSON
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Ementa oficial: Dúvida de competência - Ação
de cobrança - Não-participação do Município de Belo
Horizonte - Denunciação da lide indeferida -
Competência do Tribunal de Alçada - Inteligência do
art. 106, II, a, da Constituição Estadual.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PELA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO SUSCITADO. 

Belo Horizonte, 31 de março de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de dúvi-
da suscitada com o objetivo de se determinar a com-
petência recursal para conhecimento e julgamento de
interposto agravo de instrumento, manejado contra
interlocutória que indeferiu pedido de citação do
Município de Belo Horizonte para integrar a lide
secundária, na condição de denunciado da lide, em
ação de cobrança ajuizada pelo Hospital Mater Dei S.A.
em face de Leci Dorico da Silveira e outros, em trami-
tação perante a 16ª Vara Cível da Capital.

Inicialmente distribuído no colendo Tribunal de
Alçada, em turma, entendeu-se ser da competência
recursal deste Tribunal de Justiça, já que “a interpre-
tação do art. 106, inciso II, da Constituição do Estado
de Minas Gerais, não deve se limitar à sua literalidade.
No caso vertente, a apreciação da denunciação con-
duzirá à inclusão ou não do município no pólo passivo
da lide, envolvendo obviamente interesse do mesmo”. 

Remetidos os autos a este TJMG, a cons-
pícua Segunda Câmara Cível, por sua vez, suscitou
a presente dúvida de competência, em face da não-
participação, ainda, do Município na relação proces-
sual, como consta do relatório. 

Nos termos da invocada Constituição
Estadual:

Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição: julgar, em grau de
recurso - ação cível em que for autor, réu, assistente
ou opoente o Estado, o Município e respectivas enti-
dades da administração indireta (art. 106, II, a).

Na espécie, promovida mencionada ação de
cobrança - Hospital Mater Dei contra Leci Dorico da

Silveira e outros -, com distribuição e tramitação pe-
rante a 16ª Vara Cível da Capital, pelos réus se
requereu a citação do Município de Belo Horizonte,
na modalidade de denunciação da lide. 

Houve indeferimento, o que acarretou o avia-
mento do presente agravo de instrumento. 

Se deferida sua citação, com a participação
conseqüente do Município, evidente a deslocação da
competência para uma das Varas da Fazenda
Pública municipal, com recursos posteriores a este
Tribunal de Justiça. 

Enquanto não solucionada a questão, sem
dúvida, a competência é de Vara Cível e recurso ao
colendo Tribunal de Alçada. 

É, indiscutivelmente, a literalidade e o alcance
da norma constitucional. O que determina a com-
petência recursal do Tribunal de Justiça é a inte-
gração - pelo inciso II, letra a, do mencionado art.
106 - de algum ente público, ali previsto. 

Aliás, este tem sido o entendimento da egré-
gia Corte Superior deste respeitável Sodalício, como
se vê, em termos, do julgamento da Dúvida de
Competência nº 326.966-9/00, assim ementada: 

Dúvida de competência - Ação de indenização -
Danos morais - Oficial de Registro Civil - Não-partici-
pação do Estado de Minas Gerais na relação proces-
sual - Competência do Tribunal de Alçada -
Inteligência do art. 106, II, a, da Constituição Estadual.

Com essas razões de decidir, resolvo a dúvida,
dando pela competência do egrégio Tribunal de Alçada
- Câmara suscitada - para onde devem ser encami-
nhados os autos, com as cautelas de praxe.

Os Srs. Desembargadores Orlando Carvalho,
Antônio Hélio Silva, Kelsen Carneiro, Isalino Lisbôa,
Sérgio Resende, Pinheiro Lago, Schalcher Ventura,
Luiz Carlos Biasutti, Reynaldo Ximenes Carneiro,
Herculano Rodrigues, Carreira Machado, Almeida
Melo, José Antonino Baía Borges, Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno, Célio
César Paduani, Kildare Carvalho, Tibagy Salles,
Francisco Figueiredo, Edelberto Santiago, Dorival
Guimarães Pereira e Jarbas Ladeira - De acordo. 

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO SUSCITADO. 

-:::-
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Ementa oficial: Dúvida de competência -
Falência - Habilitação de crédito julgada improcedente
- Execução de honorários promovida pelo próprio advo-
gado, em nome próprio - Crédito pessoal e particular
sem reflexo na causa falimentar - Inaplicabilidade do
disposto no art. 106, II, e, da Constituição Estadual -
Competência do Tribunal de Alçada.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PELA COMPETÊNCIA DO
SUSCITANTE (TRIBUNAL DE ALÇADA). 

Belo Horizonte, 31 de março de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo interessado, o
Dr. Bruno Gustavo Moreira Soares. 

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de
dúvida de competência instalada entre a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Alçada e a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, visando a que
se determine a competência para julgamento de
interposto agravo de instrumento aviado contra
decisão que indeferiu pedido de desconsideração de
personalidade jurídica, a fim de que a execução de
verba honorária sucumbencial tivesse prossegui-
mento contra as pessoas físicas dos sócios da
empresa Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda. 

Endereçado tal pedido a este colendo Tribunal
de Justiça e aqui distribuído, por despacho solitário
do em. Des. Carreira Machado, ao entendimento de
que, nem em razão da pessoa, nem em razão da
matéria, seria de sua competência, nos termos do art.
106, II, da Constituição Estadual, foram os autos

remetidos ao egrégio Tribunal de Alçada, onde, por
sua Segunda Câmara Cível, em turma, se suscitou a
presente dúvida de competência, já que tais hono-
rários são decorrentes de condenação imposta nos
autos de habilitação de crédito em falência, como
consta do relatório. 

Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda.,
dizendo-se credora da falida AG Gráfica e Editora
Ltda., habilitou declinado crédito na ordem de
R$71.969,25, representado por relacionados cheques.
Após processamento regular perante a 1ª Vara de
Falências e Concordatas da Capital, julgou-se proce-
dente referido pedido, com imposição dos ônus da
sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixa-
dos em 15% sobre o crédito habilitado. Em grau de
recurso, reformou-se a sentença, com inversão dos
ônus sucumbenciais. 

Inicialmente, a massa falida de AG Gráfica e
Editora Ltda. promoveu a execução de tal título judicial,
visando ao recebimento de mencionados honorários
advocatícios. No curso do processo, alteraram-se as
partes, passando a execução a ser promovida pelo
advogado, Dr. Sidnei de Souza Bastos, que, aliás, era o
síndico da falência, em nome próprio, ao entendimento
de que a verba lhe pertencia (fls. 140). 

Por questões processuais surgidas, o credor
requereu se desconsiderasse a personalidade jurídica
da executada, a fim de que a execução tivesse trami-
tação contra os sócios da empresa, o que se indeferiu. 

Daí o presente agravo de instrumento. 

Neste Tribunal de Justiça, entendeu o em.
Des. Relator, em decisão solitária, que não era de
sua competência recursal, já que não se inseria em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 106, II, da
Constituição Estadual, nem em relação à pessoa,
nem em relação à matéria. 

COMPETÊNCIA RECURSAL - FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO PRÓPRIO ADVOGADO, EM NOME PRÓPRIO - CRÉDITO PESSOAL E PARTICU-
LAR SEM REFLEXO NA CAUSA FALIMENTAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO - COMPETÊNCIA

DO TRIBUNAL DE ALÇADA - ART. 106, II, E, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE

- Compete ao Tribunal de Alçada, e não ao Tribunal de Justiça, o julgamento de agravo de instrumento inter-
posto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de honorários advocatícios promovida pelo
próprio advogado, em nome próprio, visando ao recebimento de verba honorária fixada nos autos de habili-
tação de crédito em falência, pois se trata de crédito pessoal e particular sem reflexo na causa falimentar.

- A ação de execução de honorários advocatícios, ainda que decorrente de condenação imposta nos autos de
habilitação de crédito em falência, não adquire a natureza desta ação, mas conserva o caráter obrigacional sem
qualquer liame com o pedido de falência.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.405490-6/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. HUGO
BENGTSSON
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Diversamente, posicionou-se o colendo
Tribunal de Alçada, por sua Segunda Câmara Cível,
ao concluir que: 

Com efeito, executa-se na primeira instância título
judicial gerado por sentença do Juízo da Vara de
Falências e Concordatas e, dessa forma, não é
razoável admitir que o Tribunal de Alçada possa
revisar decisão que impõe, à massa falida, o dever de
pagar honorários advocatícios. 

Por certo, se a causa tramitou obrigatoriamente no
juízo falimentar e é inerente aos incidentes que nor-
malmente ocorrem no âmbito do processo de falência,
é natural que os reflexos do provimento jurisdicional -
execução da sentença proferida em habilitação de
crédito - sejam examinados e revisados, em grau de
recurso, pelo Tribunal de Justiça, a teor do art. 106, II,
e, da Constituição Estadual (fls. 217/218). 

Realmente, dispõe o invocado art. 106 da
Constituição Mineira: 

Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição:... 

II - julgar, em grau de recurso:...

e - causa relativa a falência e concordata. 

Na espécie, um particular - advogado - exe-
cuta, em nome próprio, os encargos da sucumbência
fixados em habilitação de crédito julgada improce-
dente, nos próprios autos. 

A executada é a firma habilitante, não a
massa falida, data venia. E o exeqüente é o profis-
sional-advogado. 

A questão relativa à falência já se encontra
superada. E a causa, ora em discussão, nada tem a
ver com falência, até porque mencionada habilitação
de crédito já se encontra sepultada pela coisa julgada.
Não terá repercussão alguma na falência de AG
Gráfica e Editora Ltda. 

Não se trata de causa relativa a falência e
concordata. 

Em julgamento de dúvida referente à exe-
cução de honorários advocatícios fixados em ação
de sobrepartilha vinculada a divórcio (Dúvida nº
1.0000.00.275371-3/000, relatada pelo em. Des.
Guido de Andrade), à unanimidade, decidiu esta
colenda Corte Superior: 

Questão similar já foi objeto da Dúvida de
Competência nº 13.065-8, Comarca de Uberaba... não

haver qualquer vinculação entre a ação onde se dis-
cutem honorários advocatícios e a de sobrepartilha de
bens remanescentes de divórcio que lhe deu causa,
visto que a ação em que foi interposto o agravo se dis-
cute matéria de cunho obrigacional, qual seja, a fixa-
ção da remuneração a que tenha feito jus o advogado
que patrocinou a causa. Assim sendo, determino a
remessa dos autos ao Tribunal de Alçada...

E complementou, na oportunidade, o em.
Des. Almeida Melo: 

A ação de execução de honorários advocatícios,
ainda que provenientes de sentença na sobrepartilha
de bens ocultados, na ação de divórcio, não adquire
a natureza desta, mas conserva o caráter obriga-
cional de sua natureza. Trata-se de ação isolada,
sem qualquer nexo de causalidade com o Direito de
Família ou de Sucessão...

Em idêntico sentido, esta mesma conspícua
Corte Superior, também por unanimidade, cuidando-se
de execução de honorários advocatícios fixados em
habilitação de crédito, em concordata, decidiu pela com-
petência recursal do Tribunal de Alçada (precedente
anexado às fls. 232/240 - Dúvida de Competência nº
237.839-6/00), com a seguinte ementa: 

Concordata. Remuneração do comissário fixada em
incidente de habilitação de crédito. Execução por ele
promovida ao habilitante sucumbido. Embargos
destes desacolhidos. Apelação remetida ao Tribunal
de Alçada. Declínio de competência para o Tribunal
de Justiça. Dúvida suscitada. Procedência, dando-
se pela competência da Câmara Suscitada.
Inaplicabilidade do critério previsto no art. 106, II, e,
da Constituição do Estado.

Com essas razões e pelo exposto, resolvo a
presente dúvida, dando pela competência da susci-
tante - Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de
Alçada - para onde se determina a remessa dos autos. 

É como voto. 

Os Senhores Desembargadores Orlando
Carvalho, Antônio Hélio Silva, Kelsen Carneiro, Isalino
Lisbôa, Sérgio Resende, Pinheiro Lago, Schalcher
Ventura, Luiz Carlos Biasutti, Reynaldo Ximenes
Carneiro, Herculano Rodrigues, Carreira Machado,
Almeida Melo, José Antonino Baía Borges, Lucas
Sávio de Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno,
Célio César Paduani, Kildare Carvalho, Tibagy Salles,
Francisco Figueiredo, Edelberto Santiago, Dorival
Guimarães Pereira e Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
SUSCITANTE (TA). 

-:::-
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Ementa oficial: Dúvida de competência - Ação
de indenização - Município de Belo Horizonte -
Chamamento ao processo e denunciação da lide
indeferidos, inclusive por questões meritórias -
Competência do Tribunal de Justiça - Inteligência do
art. 106, II, a, da Constituição Estadual.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PELA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2004. - Hugo
Bengtsson - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hugo Bengtsson - Cuida-se de
dúvida suscitada com o objetivo de se determinar a
competência recursal para conhecimento e julga-
mento de agravo de instrumento manejado contra
decisão interlocutória que indeferiu pedido de
citação do Município de Belo Horizonte para integrar
a lide secundária, na condição de chamado ao
processo (art. 77, III, CPC) ou de denunciado da lide
(art. 70, III, CPC), em ação ordinária de reparação de
danos morais e materiais ajuizada por Maria de
Fátima Rosa contra Opção Serviços Gerais Ltda.

Distribuído neste egrégio Tribunal de Justiça,
entendeu o Relator, o em. Des. Carreira Machado,
em decisão singular, que a competência seria do
colendo Tribunal de Alçada, seja em razão da pes-
soa, seja em razão da matéria, a teor do contido no
art. 106 da Constituição Estadual.

Remetidos os autos ao colendo TAMG, a cons-
pícua Quarta Câmara Cível, por sua vez, suscitou a pre-
sente dúvida de competência, porque, “se a decisão

objurgada não foi proferida por juiz de Vara Cível, mas
de Vara de Fazenda Pública municipal, o recurso deve
ser submetido hierarquicamente e por exclusão ao
Tribunal de Justiça, a teor das disposições contidas na
própria Constituição Estadual”, como consta do relatório.

Antes de mais nada, é de se observar que,
para provocação da presente dúvida, o digno e culto
Juiz suscitante do conspícuo Tribunal de Alçada,
como um de seus fundamentos, se amparou na
razão de a decisão ter sido proferida por Juiz da Vara
da Fazenda Pública, assim:

Ressalto que a decisão hostilizada foi proferida
pelo ilustre Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de
Belo Horizonte, Dr. Flávio Batista Leite...

Por esse único e singular motivo, entendo ser o
caso de suscitar dúvida de competência à egrégia
Corte Superior do Tribunal de Justiça, pois não vejo
como esta Casa poderia apreciar decisão afeta à
competência do Tribunal de Justiça, já que a
decisão agravada foi proferida por um juiz da Vara
da Fazenda Pública (fls. 107).

A seguir, se reporta a idêntico pronunciamento
seu, quando da apreciação do Agravo de Instrumento
nº 370.668-9 (TA), lamentando que este 1º Vice-
Presidente tenha, monocraticamente, decidido pela
irrelevância, na consideração de precedente existente,
sem levar a matéria ao crivo, naquela oportunidade, da
egrégia Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Respeitosamente, a questão chegou a ser
apreciada pelo Tribunal de Justiça, sim. É que o art.
463, parágrafo único, de seu Regimento Interno con-
fere competência singular ao 1º Vice-Presidente, em
nome da própria Corte Superior, a toda evidência,
para proferir decisão de irrelevância.

Sem dúvida, como dispõe o art. 59 da Lei
Complementar Estadual nº 59/2001:

Compete a Juiz de Vara da Fazenda Pública e
Autarquias processar e julgar causas cíveis em que

COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MUNICÍPIO - CHAMAMENTO AO PROCESSO -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDEFERIMENTO, INCLUSIVE POR QUESTÕES MERITÓRIAS - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - JULGAMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART.

106, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Tratando-se de contenda em que se discute a respeito da integração ou não do município na lide em ação de
indenização, quando se indeferiu o pedido de sua convocação, compete ao Tribunal de Justiça o julgamento
do agravo de instrumento interposto contra tal decisão, se nela foi enfrentada, inclusive, questão relativa ao
próprio mérito. Nesse caso, remanesce o interesse do ente municipal, sendo de se aplicar o art. 106, II, a, da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.04.407691-7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. HUGO
BENGTSSON
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intervenham, como autor, réu, assistente ou opo-
nente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as
empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as fundações de direito público, respeitada a
competência de foro estabelecida na lei processual.

É norma que regula matéria referente à com-
petência para processamento e julgamento de ações
perante o Juízo de primeiro grau.

Se obedecida, incontroversamente, qualquer
recurso extraído dos autos respectivos será dirigido
ao Tribunal de Justiça, como prevê a Constituição
Estadual, que disciplina tema recursal, assim:

Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição: julgar, em grau de
recurso - ação cível em que for autor, réu, assistente
ou opoente o Estado, o Município e respectivas enti-
dades da administração indireta (art. 106, II, a).

O normal, pois, é que recursos referentes a
processos regularmente distribuídos para Vara da
Fazenda Pública sejam apreciados e julgados pelo
Tribunal de Justiça.

Todavia, se erroneamente processados em Vara
da Fazenda Pública, ausentes, seja quanto à matéria,
seja quanto à pessoa, seus imperativos constitucionais,
na previsão de citado art. 106, II, não pode o Tribunal de
Justiça apreciar e julgar possíveis recursos.

Um erro não justifica o outro. E o Tribunal de
Alçada, como órgão de segundo grau, de competência
recursal residual, pode e deve fazê-lo. Aliás, assim pro-
cedeu no julgamento do referido Agravo de Instrumento
nº 370.668-9, da Comarca de Juiz de Fora, onde,
erroneamente, teve inicial tramitação perante Vara da
Fazenda Pública ação de interesse do Município de
Valença, integrante do Estado do Rio de Janeiro.

Na espécie, em tramitação mencionada ação
de indenização perante a 1ª Vara Cível da Capital, em
decorrência de formulado pedido de integração do
Município de Belo Horizonte, seja na modalidade de
chamamento ao processo, seja na de denunciação da
lide, remeteram-se, pura e simplesmente, os autos à
Vara da Fazenda Pública.

O digno Juiz, mesmo discordando do Colega
da Vara Cível, porque entendia que a remessa do feito
à sua Vara somente devia ser determinada depois da
citação do Município, deixando de suscitar o indispen-
sável conflito negativo de competência, enfrentou a
questão e indeferiu formulado pedido, ordenando a
devolução dos autos àquela Vara.

E é contra esse provimento que se aviou
agravo de instrumento, cuja competência recursal é
o objeto da presente dúvida.

Afastado o singelo argumento de que, se pro-
ferida por juiz da Vara de Fazenda, automaticamente,
o recurso seria dirigido a este Tribunal de Justiça,
dirime-se a questão sob o enfoque constitucional.

Na realidade, o Município de Belo Horizonte
ainda não integra a relação processual, em qualquer
modalidade.

Todavia, o culto Magistrado titular da Vara da
Fazenda Pública, examinando elementos constantes
dos autos, sem suscitar conflito, repita-se, entendeu
pela não-admissão do Município, em decisão funda-
mentada.

Ora, se não podia decidir, porque, conforme seu
entendimento, a matéria deveria antes ser enfrentada
na Vara Cível originária, seu provimento é nulo.

E, se podia e como se definiu, no presente
agravo se resolve a questão: mantido o indeferimento,
realmente, os autos retornarão à Vara Cível; se refor-
mada hostilizada decisão, com determinação da
citação do Município, os autos ficarão na Vara da
Fazenda Pública.

A nosso sentir, devido à singularidade do
caso, a questão deve ser dirimida por este Tribunal
de Justiça, já que se discute a respeito da integração
ou não do Município de Belo Horizonte, quando se
indeferiu pedido de sua convocação.

Mesmo não participando, efetivamente,
porque ainda não citado, remanesce seu interesse,
em face dos termos em que se proferiu objurgada
decisão, objeto de interposto agravo de instrumento,
quando se enfrentou, inclusive, questão relativa ao
próprio mérito.

É aplicação e interpretação teleológica que se
têm ao disposto no art. 106, II, a, da Constituição
Estadual.

Ressalte-se, outrossim, que não há incoerência
alguma neste pronunciamento com o julgamento da
Dúvida de Competência nº 1.0000.04.405280-1/000, de
Belo Horizonte, quando se deu pela competência recur-
sal do egrégio Tribunal de Alçada.

Com essas razões de decidir, resolvo a dúvida,
dando pela competência da suscitada, Quarta Câmara
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Cível do Tribunal de Justiça - para onde devem ser
encaminhados os autos, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Os Senhores Desembargadores Orlando
Carvalho, Pinheiro Lago, Roney Oliveira, Schalcher
Ventura, Luiz Carlos Biasutti, Reynaldo Ximenes
Carneiro, Carreira Machado, Almeida Melo, José

Antonino Baía Borges, Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes, José Francisco Bueno, Célio César Paduani,
Kildare Carvalho, Francisco Figueiredo, Gudesteu Biber,
Edelberto Santiago, Dorival Guimarães Pereira, Jarbas
Ladeira, Brandão Teixeira, José Domingues Ferreira
Esteves e Nilson Reis - De acordo.

Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-:::-

PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO DIRETA DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL COMO TITULAR DA AÇÃO

PENAL - PROMOTOR NATURAL - DENÚNCIA SUBSCRITA POR PROCURADOR MEMBRO DE GRUPO ESPE-
CIAL - ADMISSIBILIDADE - DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - INÉPCIA DA

DENÚNCIA - NÃO-OCORRÊNCIA - PROVAS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - EXISTÊNCIA

- O Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição da República, tem o poder inves-
tigatório ínsito na titularidade da ação penal. 

- A denúncia subscrita por Procurador de Justiça que integra Comissão Especial de Grupo de Trabalho
designado pelo Procurador-Geral de Justiça está autorizada pela Lei Orgânica do Ministério Público, afas-
tada a eiva quanto ao desrespeito à regra do Promotor Natural.

- A denúncia deve ser recebida se a conduta descrita se ajustar ao tipo e estiver amparada em provas que,
em tese, lhe dêem fundamento.

- VV.vv.p.: - O Ministério Público não tem competência para promover diretamente investigação criminal, ante
a ausência de expressa previsão constitucional, não lhe aproveitando a justificativa de poder expedir notifi-
cações nos procedimentos administrativos de sua competência ou de poder exercer outras funções que lhe
forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. (Desesembargadores Reynaldo Ximenes Carneiro,
Carreira Machado, José Antonino Baía Borges, Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno, Célio
César Paduani, Kildare Carvalho, Antônio Hélio Silva, Nilson Reis e Almeida Melo)

PROCESSO CRIME COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA Nº 1.0000.00.304919-4/000 - Comarca de Águas
Formosas - Relator: Des. REYNALDO XIMENES CARNEIRO

Ementa oficial: Processo Penal - Processo-crime
de competência originária - Ministério Público -
Promoção direta de investigação criminal - Possibilidade
- Previsão constitucional como titular da ação penal. -
“V.v.: - Impossibilidade - Ausência de previsão constitu-
cional - Denúncia rejeitada” - Promotor natural -
Admissibilidade de procurador membro de grupo de
especial subscrever denúncia - Nulidade rejeitada -
Inépcia da denúncia - Inocorrência - Denúncia que
atende aos requisitos do art. 41 do CPP - Existência de
provas para autorizar o recebimento da denúncia -
Denúncia recebida. - O Ministério Público, nos termos
do art. 129, inciso I, da Constituição da República, tem o
poder investigatório ínsito na titularidade da ação penal.
“V.v.: - O Ministério Público não tem competência para
promover diretamente investigação criminal, ante a
ausência de expressa previsão constitucional, não lhe
aproveitando a justificativa de poder expedir notificações
nos procedimentos administrativos de sua competência

ou de poder exercer outras funções que lhe forem con-
feridas, desde que compatíveis com a sua finalidade”. -
A denúncia subscrita por Procurador de Justiça que
integra Comissão Especial de Grupo de Trabalho, de-
signado pelo Procurador-Geral de Justiça, está autori-
zada pela Lei Orgânica do Ministério Público, afastada
a eiva lançada quanto ao desrespeito à regra do
Promotor Natural. - A denúncia deve ser recebida se a
conduta descrita se ajuste ao tipo e esteja amparada
em provas que, em tese, lhe dêem fundamento. -
Denúncia recebida.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO
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MP, VENCIDOS O RELATOR E OS DESEMBAR-
GADORES CARREIRA MACHADO, JOSÉ ANTONI-
NO BAIA BORGES, LUCAS SÁVIO DE VASCON-
CELLOS GOMES, JOSÉ FRANCISCO BUENO,
CÉLIO CÉSAR PADUANI, KILDARE CARVALHO,
ANTÔNIO HÉLIO SILVA, NILSON REIS E ALMEIDA
MELO. À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMI-
NARES DO PROMOTOR NATURAL E DE INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, RECEBER A
DENÚNCIA, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. DEU-SE POR SUSPEITO O
DES. HERCULANO RODRIGUES.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2004. -
Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

Apregoadas as partes, proferiram sustentação
oral, pelo Ministério Público, a Sr.ª Procuradora de
Justiça, Dr.ª Maria Odete Souto Pereira, e, pelos
denunciados, Márcio Almeida Passos, José Henrique
Brito e Silvério Dornelas Cerqueira, respectivamente,
os Drs. José Rubens Costa, Bernardo Ribeiro
Câmara e Luís Carlos Parreira Abritta.

Assistiram ao julgamento, pelos denunciados,
os Drs. Arlindo Batista dos Santos, João Augusto
Fernandes Sobrinho, Edilberto Castro Araújo e Luiz
Gonzaga Medeiros, respectivamente.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. A matéria é realmente palpitante, porque diz
respeito às posições tomadas ultimamente pelo
Supremo Tribunal Federal e que estão sendo acompa-
nhadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, quero, por
justiça, salientar que o Professor José Rubens Costa
não só na Tribuna, mas sobretudo nos trabalhos que
tem...

O Sr. Presidente (Des. Corrêa de Marins) -
Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, permita-me inter-
rompê-lo. É que a Procuradora de Justiça tinha me
dito no início da sessão que ia simplesmente pedir
para ratificar a denúncia, e mandei constar em ata.
Entretanto, ela agora quer fazer um pronunciamento,
mas V. Ex.ª já havia começado a sua manifestação.
Se V. Ex.ª me permite, vou dar a palavra à
Procuradora de Justiça, embora ela devesse ter-se
manifestado antes da defesa.

Com a palavra a Dr.ª Procuradora de Justiça.

O Sr. Des. Almeida Melo - Sr. Presidente,
pela ordem.

A parte pode argüir nulidade.

O Sr. Presidente (Des. Corrêa de Marins) - A
parte poderá alegá-la posteriormente. A palavra já
está concedida.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Sr. Presidente,
pela ordem. Data venia, entendo que não há possibili-
dade de se argüir depois a nulidade, porque, pelo que
me consta, pelo que foi dito da tribuna e pelas peças
que recebi, a Procuradora de Justiça foi surpreendida
com esta preliminar levantada da tribuna, primeira-
mente pelo Dr. José Rubens Costa. Faço essa colo-
cação com base nas peças que recebi.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Data
venia, não houve surpresa, porque foi matéria fun-
damental da defesa.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Recebemos algu-
mas peças, e, de antemão, eu já sabia desta prelimi-
nar, porque recebi memorial, nesse sentido, sobre a
ilegitimidade do Ministério Público, mas pensei que a
Procuradora de Justiça tivesse sido surpreendida.
Portanto, retiro o que disse.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Parece-me, inclusive, que depois das defesas, dei
vista à Procuradoria de Justiça, que está bem ciente
da matéria, e, ainda que não soubesse, nós temos
conhecimento, só não digo o que é repetitivo, porque
é muito bom ler os trabalhos do Professor José
Rubens Costa, mas, durante todas as alegações de
defesa, ele faz referência a essa questão.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Des. Reynaldo
Ximenes Carneiro, eu me manifestei apenas porque
não estava ciente disso, pois, para mim, é novidade.

O Sr. Des. Presidente - Essa discussão é
desnecessária.

A Procuradora de Justiça é quem vai saber se
tem ou não condição de refutar a preliminar, por isso
dou-lhe a palavra.

A Sr.ª Procuradora de Justiça (Dr.ª Maria Odete
Souto Pereira) - Exmo. Sr. Presidente desta egrégia
Corte, Senhores Desembargadores, Senhores brilhan-
tes Advogados, Senhores Magistrados aqui presentes.

Realmente, o que eu tenho a dizer é que a
denúncia é uma peça de fôlego, que foi apurada pelo
Ministério Público com a maior seriedade e que este tem
toda a propriedade para fazê-lo em virtude de ser autori-
zado pela lei. O trabalho de fôlego de nossos dois
Colegas, Dr. Leonardo Castelo Branco e Dr. Eduardo
Nepomuceno de Sousa, descreve na peça acusatória a
ação delituosa de cada um dos denunciados, fazendo-o
com riqueza de detalhes, incursando-os nos artigos
penais cabíveis.
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Ora, o que me cabe fazer é só ratificar o pro-
nunciamento do Procurador de Justiça, às p. 1.902 e
1.918. A ação, mais uma vez repito, a ação delituosa
de cada um dos denunciados está descrita e muito
bem caracterizada na denúncia, observados os requi-
sitos de ordem formal e material da acusação, o que
enseja o juízo positivo de sua admissibilidade; pugna,
então, o Ministério Público pelo prosseguimento do
feito, nos termos do que dispõe o art. 6º, caput, da Lei
nº 8.038/90, e solicita a V. Exas. que recebam a
denúncia por ser uma medida de justiça.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Estava salientando que a matéria se
tornou polêmica no Tribunal de Justiça, mas hoje é
matéria tranqüila nos tribunais superiores. Quero
ressaltar que hoje fizeram sustentação oral três
grandes Advogados, o Professor José Rubens Costa,
o Dr. e Professor Bernardo Ribeiro Câmara e o Dr. Luís
Carlos Parreira Abritta; e todos eles voltaram a repisar
essa matéria a respeito da competência. Compreendo
que o Ministério Público Estadual, afinado com o
Ministério Público Federal, está pretendendo derrubar
essa orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas
cheguei à conclusão de que muito pior do que
começar tudo novamente é haver uma anulação
depois de uma sentença, uma decisão condenatória,
e, quando fosse julgado corretamente, ocorrer a pres-
crição. Assim, a partir de agora, quando a matéria, por
si só, não permitir que se embase a denúncia, vale
dizer, quando a questão que está entranhada no pro-
cedimento administrativo não foi produzida extra
Ministério Público, vou adotar a posição que o
Supremo já consagrou.

Estou trazendo, aqui, as decisões que foram,
alguma delas, mencionadas nos trabalhos dos
Advogados, mas reconheço que existem denúncia e
informações sérias de possíveis desvios de recur-
sos, por isso, ao rejeitar a denúncia, determino que
se remetam os autos à Secretaria de Segurança
Pública, a fim de que se proceda às investigações,
dentro do prazo legal, para o inquérito policial.

Estou acolhendo a preliminar argüida pelos
fundamentos constantes do voto que passo a ler:

O Ministério Público ofereceu denúncia con-
tra Márcio Almeida Passos, Deputado Estadual,
Silvério Dornelas Cerqueira, Charles Castro Luz,
Maurício Paes Alvarenga Massote, Aberlardo Pereira
da Silva Júnior, Arlindo Batista dos Santos, Prefeito
Municipal da Cidade de Bertópolis, João Augusto
Fernandes Sobrinho e José Henrique de Brito, este
último, Prefeito Municipal de Águas Formosas, sob o
fundamento de que os sete primeiros denunciados

teriam fraudado procedimento licitatório, praticando,
por conseguinte, o crime previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/93 e, ainda, o crime do art. 288 do CP, por se
tratar de quadrilha organizada para aquele fim, e o
oitavo denunciado, pelo fato de ter desviado, em
proveito próprio, valores pertencentes ao Município
de Águas Formosas, praticando o crime previsto no
art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67.

Após devidamente notificados, todos os oito
denunciados apresentaram defesa preliminar,
respectivamente às fls. 580, 857, 1.048, 1.170,
1.183, 1.345, 1.625, 1.677 e 1.858, peças estas
acompanhadas de respectiva documentação.

Todos os acusados sustentaram, de forma
unânime, a incompetência do Ministério Público para a
promoção de investigação criminal e conseqüente
oferecimento de denúncia com base nos elementos
nela colhidos, o que necessariamente esvaziaria a
existência de indícios para a instauração da compe-
tente ação penal e, ainda, que a denúncia não teria
narrado o fato criminoso e todas as suas circunstân-
cias de forma precisa, pleiteando, por conseguinte,
fosse a denúncia rejeitada.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se pelo recebi-
mento da denúncia (fls. 1.902/1.918-TJ).

Com efeito, tormentosa questão se nos apre-
senta neste feito, relativa à possibilidade de o
Ministério Público coletar pessoalmente elementos
necessários à formação da opinio delicti, ou se tal
função competiria, com exclusividade, à Polícia
Judiciária, incumbida de promover a segurança públi-
ca, em que uma das facetas se revela justamente na
apuração das infrações penais e da sua autoria, con-
forme estatui o art. 144 da CF e art. 4º do CPP.

De fato, não se pode olvidar a relevância insti-
tucional do Ministério Público, a quem se conferiu cons-
titucionalmente a promoção da ação penal pública,
segundo se vê do art. 129, I, da CF.

Todavia, não se pode descurar que a referida
Carta Magna não lhe atribuiu de forma taxativa com-
petência para a colheita direta e pessoal dos ele-
mentos necessários à formação da opinio delicti,
conquanto lhe tenha autorizado, de forma ilimitada, a
promoção do inquérito civil, para fins de ajuizamento
de ação civil pública (art. 129, III, CF).

Assim, de forma alguma poderá prescindir o
Ministério Público de se valer dos poderes investi-
gatórios exclusivos das autoridades policiais, no que
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toca à instauração de procedimentos de caráter crimi-
nal, a não ser que já detenha elementos suficientes
para a instauração da ação penal, sem que seja
necessário proceder- se a qualquer outra investigação,
sob pena de usurpação de competência, a qual
enveredará necessariamente para a formação de
prova ilícita.

Ressalte-se, por oportuno, que o Parquet diutur-
namente justifica a instauração, de forma direta, de pro-
cedimentos administrativos para a apuração de infrações
penais, utilizando-se do argumento de que é competente
para expedir notificações nos procedimentos administra-
tivos de sua competência (art. 129, VI, CF) e, ainda, pela
brecha constante do inciso IX do mencionado art. 129 da
CF, que permite aos membros do Ministério Público
exercerem outras funções que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com a sua finalidade, pretenden-
do aí se incluir, segundo argumentação engajada por
seus membros, a possibilidade de também realizar
diligências investigatórias de cunho criminal.

Entendo, contudo, que tal posicionamento não
merece acolhida a ponto de autorizar a realização de
procedimentos inquisitivos criminais pela referida
instituição, em face da expressa dualidade de tratamen-
to dada à matéria pela Carta da República, muito bem
assinalada pelo Ministro Marco Aurélio, em voto recen-
temente proferido no Habeas Corpus nº 83.157-5, em
que reconheceu competir ao Ministério Público a pro-
moção do inquérito civil, mas, relativamente à base para
a ação penal, pontificou a necessidade de que reque-
resse o Parquet a realização de diligências, bem como
provocasse a instauração do inquérito policial.

Calha a transcrição, por oportuno, de trecho
do referido voto:

... Não haveria razão para se ter o tratamento diferen-
ciado da matéria, admitida a possibilidade de o próprio
titular da ação penal investigar. Uma coisa é o
Ministério Público receber a notícia de um crime - a
notícia, mediante uma missiva, um postado. Algo
diverso é fazer, como eu disse em meu voto, uma
audiência para ouvir testemunhas e ter-se como de
conteúdo maior, eficácia maior, o próprio depoimento
colhido, sob a Presidência não da autoridade do
Judiciário, mas da parte do Ministério Público, que o é
também na ação penal (STF - Tribunal Pleno - HC
83.157/MT - Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 1º.07.2003).

Acrescente-se, neste ponto, que não fosse a
impossibilidade formal de que o Ministério Público
realizasse investigações de caráter penal, para o fim
de instrução de futura ação penal, conclusão esta
que facilmente se extrai em interpretação que se faz
ao art. 129 e seus incisos da Constituição Federal, é

de se anotar ser de fato estranho que o órgão que
arregimente elementos de prova para o oferecimento
da denúncia protagonize futuramente o seu ajuiza-
mento, na condição de parte.

Sobre a matéria, traz-se a lume a ementa do
julgado exarado pela 2ª Turma do STF, que teve como
Relator para o acórdão o eminente Ministro Nelson
Jobim, o qual fora amplamente citado pela defesa de
todos os acusados:

Recurso extraordinário - Ministério Público -
Inquérito administrativo - Inquérito penal -
Legitimidade. - O Ministério Público não tem com-
petência para promover inquérito administrativo em
relação à conduta de servidores públicos; nem com-
petência para produzir inquérito penal sob o argu-
mento de que tem possibilidade de expedir notifi-
cações nos procedimentos administrativos; pode pro-
por ação penal sem o inquérito policial, desde que
disponha de elementos suficientes. Recurso não co-
nhecido (STF - 2ª Turma - RE 233.072/RJ, j. em
18.05.1999, DJ de 03.05.02).

Mutatis mutandis, o seguinte julgado, também
do Excelso Pretório:

Constitucional - Processual Penal - Ministério
Público: Atribuições - Inquérito - Requisição de
investigações - Crime de desobediência - CF, art.
129, VIII; art. 144, §§ 1º e 4º.

- I. Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, no fato de
a autoridade administrativa deixar de atender requi-
sição de membro do Ministério Público no sentido da
realização de investigações tendentes à apuração
de infrações penais, mesmo porque não cabe ao
membro do Ministério Público realizar, diretamente,
tais investigações, mas requisitá-las à autoridade
policial, competente para tal (CF, art. 144, §§ 1º e 4º).
Ademais, a hipótese envolvia fatos que estavam
sendo investigados em instância superior.

- II. RE não conhecido (STF - 2ª Turma - RE
205.473-AL - Rel. Min. Carlos Velloso).

Assim, uma vez que toda a prova constante
dos presentes autos se forma exclusivamente de
documentos e depoimentos colhidos pelo próprio
Ministério Público, através do que se intitulou “pro-
cedimento administrativo”, o qual fora instaurado
através de portaria (fls. 21/22 - v. 1), torna-se, pois,
inviável, por ora, o recebimento da denúncia, ante a
própria ilicitude da prova.

Todavia, não se pode olvidar, em face princi-
palmente da ampla divulgação dada pela imprensa
jornalística acerca dos supostos crimes cometidos
pelos denunciados, o que se infere, até mesmo das
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cópias de jornais juntadas aos presentes autos, é
que se afigura necessária a requisição de imediata
instauração de inquérito policial, a teor do que esta-
tui o art. 5º, II, do CPP, a fim de que, em sendo o
caso, seja regularizada a prova dos autos, de molde
a se permitir, se assim entender o Ministério Público,
seja oferecida nova denúncia.

Em face do exposto, rejeito a denúncia, requi-
sitando, todavia, a imediata instauração de inquérito
policial para a apuração da prática, pelos denuncia-
dos, dos crimes capitulados na denúncia, devendo os
presentes autos, por conseguinte, ser remetidos à
Secretaria de Segurança Pública a fim de que se pro-
ceda às necessárias investigações.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Sr.
Presidente.

Dou-me por suspeito de participar do julga-
mento deste feito.

Os Srs. Desembargadores Carreira
Machado, José Antonino Baía Borges, Lucas Sávio
de Vasconcellos Gomes e José Francisco Bueno -
De acordo com o Relator.

O Sr. Des. Célio César Paduani - Sr.
Presidente. Tive acesso às peças que me foram
encaminhadas, portanto tenho condições de votar e o
faço nos seguintes termos: o Promotor de Justiça não
tem legitimidade para presidir inquérito policial. O
Código de Processo Penal não o autoriza fazê-lo.

Sendo assim, acompanho o Relator e rejeito
a denúncia ofertada.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo com
o Relator.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Sr.
Presidente. Acompanho, data venia, o parecer minis-
terial e sou pelo prosseguimento da ação penal.

Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente.
Entendo que, no dia em que o Poder Judiciário reco-
nhecer a exclusividade da polícia para qualquer inves-
tigação criminal, para apurar qualquer tipo de fato,
abre-se um portal gigantesco por onde haverão de
escorregar todos os detentores eventuais do poder,
mesmo porque os delegados de polícia podem ser reti-
rados do local onde estão, removidos para outra
comarca quando bem entender o chefe do Executivo.
Os detentores do poder, então, passarão a ser os

detentores da ação penal, detentores do inquérito que
é a única base para oferecimento da denúncia.

No dia em que se coarctar a ação do
Ministério Público para fazer investigação, este País
voltará a ser pior do que era na ditadura de 1964.

Rejeito a preliminar e recebo a denúncia,
deixando ao Ministério Público aditá-la caso tenha
sido omissa em algum ponto.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Sr.
Presidente. Todos sabemos que a Lei Processual
Penal vigente não considera indispensável à
propositura da denúncia o inquérito policial, podendo
o Órgão do Ministério Público buscar elementos fora
de um inquérito policial para oferecimento da denún-
cia. Se a lei lhe concede esse poder, é evidente que
ele pode escolher esses elementos. Entretanto, se
esses elementos escolhidos pelo Ministério Público
não forem confirmados no contraditório, advirá a
absolvição do denunciado. Não se condena ninguém
na denúncia, que não é sentença final.

Não vejo prejuízo nenhum, aliás, prejuízo
haverá para a sociedade, se a denúncia nesse caso
for rejeitada apenas sob esse argumento, ou seja, se
uma preliminar dessa natureza for acolhida para se
rejeitar a denúncia.

Data venia do em. Relator, rejeito a preliminar
de ilegitimidade do Ministério Público.

Julgado este aspecto, haver-se-ão de exami-
nar os outros elementos para recebimento ou não da
denúncia.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Rejeito a pre-
liminar, data venia.

O Sr. Des. Antônio Hélio Silva - Acompanho o
em. Relator, data venia.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Sr. Presidente.
Tenho ponto de vista firmado a respeito da matéria.
Já o defendi perante a Terceira Câmara Criminal e
vou fazer a exposição do meu voto, cujos funda-
mentos manifestei, inclusive, na sessão de ontem
em que se julgava matéria semelhante.

Não entro em outros detalhes, o meu voto é
apenas pela rejeição da preliminar, porque há outros
aspectos da denúncia que o eminente Relator não
chegou a apreciar, inclusive se ela preenche os requi-
sitos necessários constantes do art. 41.
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Não concordo, data venia, como posicionamen-
to do ilustre Relator. Para mim, a realização da investi-
gação pré-processual pelo Ministério Público é legal.

A Carta Magna vigente assegurou àquele
Órgão a titularidade, exclusiva, da ação penal pública
(art. 129, inc. I), que tem como decorrência lógica o
poder investigatório; do contrário, tal mister nem sem-
pre poderia ser cumprido. A função de investigação
não é precípua, mas é inerente às atividades-fins do
Ministério Público, uma vez que, se a lei incumbe a um
Poder ou órgão do Estado competência para fazer
alguma coisa, implicitamente lhe confere o uso dos
meios idôneos. Seria um evidente contra-senso que o
responsável exclusivo pela opinio delicti não pudesse,
em determinados casos, conduzir a investigação
antecedente à fase processual.

Além do mais, não se compreende que, para
propor ação penal de sua exclusiva iniciativa, deva o
Ministério Público ficar subordinado e dependente de
prévia investigação da autoridade policial, a quem pode
requisitar a abertura de inquérito policial e a realização
de diligências investigatórias (art. 129, VIII, CF/88). Seria
uma verdadeira inversão de valores e aplicação ao con-
trário do comezinho princípio de quem pode o mais
pode o menos.

E a própria Constituição, ao prever a possibili-
dade de o Ministério Público expedir notificações em
procedimento administrativo de sua competência (art.
129, VI), assegurou-lhe a possibilidade para a reunião
de elementos de convicção necessários à opinio delicti,
não havendo, data venia, que se falar que o referido
instrumento se destina unicamente à instrução de ação
civil pública.

Como ensina HUGO NIGRO MAZZILLI:

se os procedimentos administrativos a que se refere
este inciso fossem em matéria cível, teria bastado o
inquérito civil de que cuida o inc. III. O inquérito civil
nada mais é que uma espécie de procedimento
administrativo de atribuição ministerial. Mas o poder
de requisitar informações e diligências não se exaure
na esfera cível; atinge também a área destinada a
investigações criminais. O poder de expedir notifi-
cações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos
para instruí-los (art. 129, inc. VI); requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial
(art. 129, inc. VIII); e exercer outras funções que lhe
forem conferidas, desde que compatíveis com sua
finalidade (art. 129, IX).

Por outro lado, nos termos do que dispõe o
parágrafo único do art. 4º do CPP, não é só à Polícia a
quem incumbe a tarefa de realizar procedimentos de
investigação.

Tal dispositivo, é bom que se diga, não conflita
com o § 4º, inc. IV, do art. 144 da Lei Maior, que, ape-
sar de estabelecer como funções precípuas da polícia
civil as atribuições de polícia judiciária e apuração de
infrações penais, não lhe conferiu a exclusividade.

E nem se diga que o poder de investigar do
Ministério Público fere o princípio da igualdade entre
as partes, porquanto o procedimento investigatório
tem caráter inquisitivo, e não contraditório, não
havendo, portanto, obrigatoriedade de observância
dos princípios do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Importante lembrar que o inquérito policial
não é indispensável para a propositura da ação
penal. Nos termos do art. 39, § 5º,

o Órgão do Ministério Público dispensará inquérito
policial, se com a representação forem oferecidos ele-
mentos que o habilitem a promover a ação penal, e,
neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias.

Segundo TOURINHO FILHO,

... desde que o titular da ação penal (Ministério
Público ou ofendido) tenha em mãos informações
necessárias, isto é, os elementos imprescindíveis ao
oferecimento de denúncia ou queixa, é evidente que
o inquérito será perfeitamente dispensável
(Processo Penal, 12ª ed., Saraiva, v. I, p. 181).

Estabelecido que o Ministério Público pode
denunciar com base em peças de informações,
suponhamos, a seguinte e comum situação: um
Promotor de Justiça realiza um inquérito civil destina-
do a instruir uma ação civil pública. No curso do pro-
cedimento, colhe elementos que também o habilitem
a oferecer a denúncia e deflagrar a ação penal.

Nesse caso, deverá ele, então, obrigatoria-
mente, requisitar a abertura de inquérito policial para
que a autoridade policial lhe apresente elementos indi-
ciários dos quais já tinha conhecimento? Penso que
não, pelo evidente absurdo que encerra esta situação.

Cumpre observar, por fim, que o Superior
Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 234, con-
sagrou o seguinte entendimento:

A participação de membro do Ministério Público na
fase investigatória criminal não acarreta o seu
impedimento ou suspeição para o oferecimento da
denúncia.

Com essas considerações, pedindo vênia ao
ilustre Relator e aos eminentes 1º e 2º Vogais, afasto
a preliminar e dou pela legitimidade do Ministério
Público para propositura da presente ação penal.
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O Sr. Des. Sérgio Resende - Sr. Presidente.
Rejeito a preliminar, subscrevendo os votos nesse
sentido.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Sr. Presidente.
Estando afastado do estudo do Direito Penal, confes-
so que, num primeiro momento, estava disposto a
acompanhar o voto do eminente Relator. No entanto,
depois de ouvir os votos proferidos em sentido con-
trário, especialmente o que acaba de ser proferido
pelo eminente Des. Kelsen Carneiro, acabei por me
convencer pela legitimidade do Ministério Público para
proceder a inquérito policial, ou melhor, inquérito
administrativo, para apurar matéria penal.

Assim, pedindo vênia ao eminente Des.
Relator, também rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Roney Oliveira - Sr. Presidente.
Além de peça meramente informativa, o inquérito
policial é peça também facultativa. Se existente, nele
pode basear-se o denunciante para oferta da denún-
cia. Se ele inexistir, mas outros elementos documen-
tais ensejarem oferta de denúncia sem um inquérito,
ela se torna possível. Ora, se é possível ofertar a
denúncia, ainda que não haja inquérito, o que não se
dirá da denúncia que é ofertada com base em um
inquérito, ainda que presidido pelo Ministério
Público. Pior do que a rejeição da denúncia por esse
motivo é a consagração da impunidade.

Há que se fortalecer a atuação do Ministério
Público, porque sem ela muitos dos delitos adminis-
trativos que hoje se apuram, certamente, estariam
relegados ao oblívio.

Se o inquérito é necessário e se o inquérito
existe e se nele existem elementos para oferta da
denúncia, não vejo por que, data venia, admitir esta
preliminar.

Rejeito-a, portanto, com respeitosa vênia.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Sr. Presidente.
Também o eminente Des. Pinheiro Lago estava incli-
nado a rejeitar a denúncia, mas verifico que o reco-
nhecimento da denúncia em si não impede que
depois, à vista de documentos, haja um desdobra-
mento de absolvição ou de condenação. Então, o sim-
ples recebimento de denúncia não enseja maior pre-
juízo, apenas permite a apuração dos fatos e a verifi-
cação da documentação apresentada pelo Ministério
Público, se ela encerra ou não a verdade.

Assim, rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Rejeito a pre-
liminar.

O Sr. Des. Nilson Reis - Sr. Presidente. Ouvi
com atenção as palavras dos ilustrados Advogados e,
como o eminente Des. Relator, também, entendo que
o Ministério Público, notável instituição, essencial à
atividade jurisdicional, não tem competência para
promover investigação criminal, produzir inquérito
penal, mas poderá requisitar diligências investi-
gatórias e instalação de inquérito policial na forma do
art. 129, inciso VIII, da Constituição da República.

Com redobrada vênia aos eminentes
Desembargadores que votaram em contrário, acom-
panho o eminente Relator.

O Sr. Des. Almeida Melo - Sr. Presidente,
pela ordem. Gostaria de proferir o meu voto.

No Recurso Ordinário em HC nº 81.326, julga-
do em 06 de maio de 2003, do Distrito Federal, sendo
Relator o Ministro Nelson Jobim, o Supremo Tribuno
Federal considerou que a norma constitucional não
contempla a possibilidade de o Parquet presidir
inquérito policial. Não cabe, portanto, aos seus mem-
bros inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria
de crime, mas requisitar diligências nesse sentido à
autoridade policial. Não é nova esta matéria, porque,
como cita o Ministro Nelson Jobim, há um precedente
clássico do Ministro Nelson Hungria quando o Tribunal
julgou o Recurso de HC nº 34.827 e o Ministro Nelson
Hungria sustentou que o Código de Processo Penal
não autoriza, sob qualquer pretexto, semelhante
deslocamento da competência, ou seja, substituição
da autoridade policial por membro do Ministério
Público na investigação do crime.

Em verdade, o parágrafo único do art. 4º do
Código de Processo Penal permite que autoridades
outras, que não as policiais, possam elaborar inquéri-
tos, como as sanitárias, nos delitos contra saúde
pública; as administrativas, nos delitos contra a
Administração Pública; os inquéritos das Comissões
Parlamentares e, até mesmo, inquérito judicial, no
caso de falência.

Entretanto, quanto ao Ministério Público, a
Constituição da República é clara, a de 1988 mais
clara ainda, no sentido de admitir que o papel do
Ministério Público, em matéria de apuração criminal,
seja limitado a interferir no inquérito conduzido pela
autoridade policial, a fim de requisitar providências e
elucidar os crimes.

É atribuição dos membros do Ministério
Público, por norma da Lei Complementar nº 40, que
dispõe sobre a Organização do Ministério Público
(art. 15, III), acompanhar atos investigatórios junto a
organismos policiais e administrativos, quando
assim considerarem conveniente a apuração de
infrações penais.
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A única hipótese de discutível possibilidade de
o Ministério Público assumir a direção de inquérito poli-
cial é aquela em que não exista delegado de polícia de
carreira. Isso, por expressa previsão da Lei Orgânica
(art. 15, V, da Lei Complementar nº 40, de 14.12.1981).

O fato de o inquérito policial ser dispensável, ser
facultativo, não altera a competência. Ou seja, quando
não há inquérito policial, o Ministério Público não o fará
em lugar do delegado de polícia. Mas, quando há
inquérito, deve ser feito pelo delegado de polícia. Não é
possível ao Ministério Público fazê-lo.

E a razão de ser desta norma é clara para mim.
Porque existe uma impressão, desde os meus tempos
da juventude, errônea na cabeça dos estudantes, de
que o Promotor de Justiça é um promotor de
acusação, enquanto a própria palavra, palavra elevada
- Promotor de Justiça -, indica que ele vai promover o
direito, a justiça social, e não apenas acusar. Ele
poderá até pedir, como nós sabemos, a rejeição da
queixa, ou da denúncia, conforme o caso. Pode pedir,
inclusive, a absolvição, como me lembra o eminente
Desembargador Lucas Sávio Gomes.

Ora, no momento em que o Ministério Público
assume uma posição de autoria do inquérito, do tipo
policial, ele se compromete, psicologicamente, com
aquela autoria dele e perde a necessária tranqüilidade,
o equilíbrio emocional, o teor de justiça inerente à sua
função institucional, para apresentar a denúncia, a
queixa, ou, em outro sentido, pedir, se for o caso, a
absolvição. A atribuição do Ministério Público é de con-
trole da Polícia (Constituição, art. 129, VII), e não de
co-gestão.

Nesses termos, com a devida vênia, acolho a
preliminar.

Foram dez votos acolhendo e dez desacolhendo
a preliminar.

Desempato a votação, acompanhando o voto
do Des. Gudesteu Biber, para desacolher a prelimi-
nar. Retorno a palavra ao Des. Relator.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Há outra preliminar que se refere à questão
do Promotor Natural. O entendimento da defesa é no
sentido de que o Procurador-Geral de Justiça é quem
deve oficiar em casos de processo-crime originário,
porque indelegáveis as atribuições dele.

Data venia, o entendimento da maioria das
Câmaras Criminais deste Tribunal e da Corte Superior
é o de que a denúncia é nula quando assinada
somente pelo Promotor.

A denúncia assinada por Procurador é válida
e é eficaz, mas a Lei Orgânica do Ministério Público
só permite que o Promotor atue no Tribunal, quando
convocado eventualmente para substituição.

Assim, data venia, rejeito a preliminar quanto
ao Promotor Natural.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - Também rejeito a
preliminar.

Os Srs. Desembargadores José Antonino Baía
Borges, Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, José
Francisco Bueno, Célio César Paduani, Kildare
Carvalho e Francisco Figueiredo - Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente. A
tese do Promotor Natural teve alguma prevalência
nos idos de 88/89, quando do advento da nova
Constituição. Entretanto, tantos foram os julgamen-
tos dos tribunais e até mesmo do Supremo Tribunal
Federal a respeito que essa tese é hoje totalmente
desmoralizada.

Rejeito a preliminar.

Os Srs. Desembargadores Edelberto
Santiago, Orlando Carvalho, Antônio Hélio Silva,
Kelsen Carneiro, Sérgio Resende, Pinheiro Lago,
Roney Oliveira, Schalcher Ventura, Luiz Carlos
Biasutti e Nilson Reis - Rejeito a preliminar.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Há outra preliminar ressaltada da
Tribuna, ratificada pelo ilustre Advogado Dr. Luís
Carlos Parreira Abritta quanto à inépcia da denúncia.

Data venia, também estou rejeitando a prelimi-
nar porque a denúncia é minudente na descrição das
condutas dos respectivos denunciados.

Os Srs. Desembargadores Carreira Machado,
Almeida Melo, José Antonino Baía Borges, Lucas Sávio
de Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno, Célio
César Paduani, Kildare Carvalho, Francisco Figueiredo,
Gudesteu Biber, Edelberto Santiago, Orlando Carvalho,
Antônio Hélio Silva, Kelsen Carneiro, Sérgio Resende,
Pinheiro Lago, Roney Oliveira, Schalcher Ventura, Luiz
Carlos Biasutti e Nilson Reis - De acordo.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Tendo em vista que fiquei vencido quanto à
validade do procedimento administrativo para embasar
a denúncia; quanto ao mérito, recebo a denúncia, retifi-
cando o meu voto proferido anteriormente, porque
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reconheço que os autos oferecem elementos que com-
provam em tese o fato delituoso descrito na denúncia.

Isso é o bastante.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo
com o Relator.

O Sr. Des. Almeida Melo - Também ratificando
que mantenho entendimento na preliminar, no mérito,
estou de acordo.

Os Srs. Desembargadores José Antonino
Baía Borges, Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes e
José Francisco Bueno - Recebo a denúncia. 

O Sr. Des. Célio César Paduani - Sr.
Presidente. Vencido quanto a primeira preliminar sus-
citada, no que pertine ao mérito, outra alternativa não
me resta senão receber a denúncia.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo com
o Relator.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Recebo a
denúncia.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente.
Estou recebendo a denúncia. O juízo provisório tem
como finalidade exclusiva deixar ao Ministério
Público a possibilidade de comprovar as alegações
contidas na peça investigatória, e a defesa, eviden-
temente, provar o contrário. Não possui nenhuma
força a não ser alguns reflexos na Justiça Eleitoral.

Por isso, pedindo vênia e com toda cautela,
recebo a denúncia, muito embora deva salientar que
ela é muito frágil na descrição dos fatos com relação
a algum dos denunciados.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Com o
Relator.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Com o Relator.

O Sr. Des. Antônio Hélio Silva - Com o Relator.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Recebo a
denúncia.

O Sr. Des. Sérgio Resende - Recebo a
denúncia.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Com o Relator.

O Sr. Des. Roney Oliveira - Com o Relator.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Também rece-
bo a denúncia.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Sr.
Presidente.

Também recebo a denúncia, com a ressalva
de que quanto a situação de algum dos denunciados
a descrição dos fatos realmente é frágil.

O Sr. Des. Nilson Reis - Recebo a denúncia.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO MP, VENCIDOS O RELATOR E
OS DESEMBARGADORES CARREIRA MACHADO,
BAÍA BORGES, LUCAS SÁVIO, JOSÉ FRANCISCO
BUENO, CÉLIO CÉSAR PADUANI, KILDARE CAR-
VALHO, ANTÔNIO HÉLIO SILVA, NILSON REIS E
ALMEIDA MELO. À UNANIMIDADE, REJEITARAM
AS PRELIMINARES DO PROMOTOR NATURAL E
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, RECE-
BERAM A DENÚNCIA, À UNANIMIDADE, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DEU-SE POR
SUSPEITO O DES. HERCULANO RODRIGUES.

-:::-

CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - REPROVAÇÃO - LIMINAR CONCEDI-
DA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO - CONFIRMAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - REFORMA

DE DECISÃO PELO TJMG - TEORIA DO FATO CONSUMADO - INAPLICABILIDADE - NOMEAÇÃO -
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

- Considerando-se que a lei exige, para a investidura no cargo de policial militar, a aprovação em exame
psicotécnico, não pode este ser afastado a pretexto de se resguardar fato consumado. 

- A Teoria do Fato Consumado é inaplicável quando a decisão que sustentava a nomeação do candidato
deixou de existir em virtude da reforma da decisão pelo TJMG, não havendo direito líquido e certo a ser
amparado.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.03.402171-7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
CLÁUDIO COSTA



TJ
M

G
 - 

C
or

te
 S

up
er

io
r

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 43-70, abril/junho 2004 69

mesmo, verdadeira rescisão do que naquele julga-
mento decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível
deste TJMG.

Tenho, assim, que o fato de o impetrante ter,
segundo afirma, concluído o Curso de Formação de
Soldados, no qual foi matriculado por força de liminar
concedida no MS nº 1.0000.00.320493-0/000, não
configura situação consolidada, uma vez que, se a lei
exige a aprovação em exame psicotécnico para a
investidura no cargo, esta não pode ser afastada a pre-
texto de se resguardar alegado fato consumado, sob
pena de ofensa ao art. 37, I, da Constituição Federal,
mesmo porque não se pode falar em fato consumado
contra o Direito.

Não há, pois, que se aplicar ao caso concre-
to a Teoria do Fato Consumado, sob pena de
infringência ao referido princípio da isonomia, que
pressupõe a igualdade de tratamento normativo
entre os concorrentes aos mesmos cargos e funções
(art. 5º, caput, CR) e ao princípio da legalidade (art.
37, I, CR), que assegura o acesso ao cargo desde
que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei.

Nesse diapasão, cumpre trazer à colação
decisão do excelso Supremo Tribunal Federal:

Concurso público - Polícia Rodoviária Federal -
Reprovação em exame psicotécnico - Participação em
curso de formação por força de liminar - Ausência de
direito líquido e certo à nomeação - Súmula 15 -
Inaplicabilidade. - Se a lei exige, para a investidura no
cargo, o exame psicotécnico, não pode este ser afas-
tado a pretexto de se resguardar fato consumado.
Precedentes da Primeira Turma do STF. A participação
em segunda etapa de concurso público assegurada
por força de liminar em que não se demonstra a con-
cessão definitiva da segurança pleiteada não é apta a
caracterizar o direito líquido e certo à nomeação.
Recurso ordinário a que se nega provimento (RMS
23.692/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, publicação:
DJ data 16.11.01, p. 00023, Ementa - vol. 02052-01 -
p. 00115, julgamento: 23.10.2001).

Entendo, ademais, aplicável à hipótese, por
analogia, a Súmula 405 do STF, segundo a qual:

Denegado o mandado de segurança pela sentença,
ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem
efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária.

Inexistindo provimento judicial em favor do
impetrante, não há situação de fato consolidada em
seu favor.

Ementa oficial: Concurso público - Polícia
Militar de Minas Gerais - Reprovação em exame psi-
cotécnico - Liminar concedida para participação em
curso de formação, confirmada em primeiro grau -
Reforma da decisão pelo TJMG - Inaplicabilidade da
Teoria do Fato Consumado - Ausência de direito líqui-
do e certo à nomeação. - Considerando que a lei exige,
para a investidura no cargo, a aprovação em exame
psicotécnico, não pode este ser afastado a pretexto de
se resguardar fato consumado. Não se aplica a Teoria
do Fato Consumado quando a decisão que sustentava
a nomeação do candidato, proferida em 20 de junho de
2002, deixou de existir em virtude da reforma da
decisão pelo TJMG, publicada em 06 de junho de
2003. Segurança denegada.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Corte Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E
DENEGAR A ORDEM, REVOGANDO A LIMINAR.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2004. - Cláudio
Costa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Cláudio Costa - Trata-se de man-
dado de segurança impetrado contra o Governador
do Estado para que, em face da aplicação da Teoria
do Fato Consumado, mantenha o impetrante nos
quadros da Polícia Militar de Minas Gerais.

Afasto, inicialmente, a preliminar de coisa
julgada suscitada pela autoridade coatora, já que se
confunde com o mérito e com ele será examinada.

Com efeito, sabe-se que o exame psicológico
tem por finalidade verificar se o candidato atende ao
perfil do cargo que pretende ocupar, pelo que é
necessário para a avaliação e seleção dos novos
policiais, já que referido exame define o mínimo de
perfil psicológico exigido para o exercício de função
pública.

Em verdade, se existe decisão judicial final
transitada em julgado, como no caso concreto, con-
cluindo pela legalidade do teste de avaliação psi-
cológica imposto aos candidatos ao curso de for-
mação de soldados da PMMG, a concessão da segu-
rança, neste segundo e sucessivo writ, teria o efeito
de impedir eventual execução do julgado denegatório
do primeiro pedido de segurança, representando, até
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Em caso semelhante ao dos autos, assim se
pronunciou o eminente Ministro Fontes de Alencar,
verbis:

Como se observa, o candidato foi submetido às eta-
pas seguintes do concurso amparado em liminar,
concluindo o Curso de Formação de Delegado da
Polícia Civil.

Denegado o mandamus no qual foi proferida, foi revo-
gada a referida liminar, retornando-se necessaria-
mente ao status quo ante.

A pretensão da recorrente de ser reconhecida a
Teoria do Fato Consumado esbarra no entendimento
consolidado por este tribunal (ROMS nº 14.619/SE).

Não se vislumbrando o direito invocado pela
parte, através de uma análise de mérito da questão,
com a improcedência do pedido inicial, não há como
resguardar a situação fática estabelecida, uma vez
que “para que exista direito adquirido se faz
necessária a existência de um direito”, como frisou o
eminente Ministro Moreira Alves no Agravo nº
120.893-7/SP.

Ressalte-se, de resto, que a Teoria do Fato
Consumado somente tem aplicação em raríssimos
casos, sofrendo severas críticas por parte dos

Tribunais Superiores, sendo incabível a sua aplicação,
a meu ver, à hipótese dos autos, já que a decisão que
sustentava a nomeação do impetrante, proferida em
20 de junho de 2002, deixou de existir em virtude da
reforma da decisão pelo TJMG, publicada em 06 de
junho de 2003, ou seja, a pouco menos de um ano.

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
denego a segurança, revogando a liminar concedida.

Custas, ex lege.

Os Srs. Desembargadores Pinheiro Lago,
Roney Oliveira, Schalcher Ventura, Reynaldo
Ximenes Carneiro, Herculano Rodrigues, Carreira
Machado, Almeida Melo, Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, José Francisco Bueno, Célio
César Paduani, Kildare Carvalho, Tibagy Salles,
Francisco Figueiredo, Gudesteu Biber, Edelberto
Santiago, Orlando Carvalho, Kelsen Carneiro, Dorival
Guimarães Pereira e Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR. DENE-
GARAM A ORDEM, REVOGANDO A LIMINAR.

-:::-
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Ementa oficial: No divórcio direto, não é lugar
para se discutir culpa, e sim o dimensionamento do
tempo. - Honorários advocatícios, se não houver a
contemplação da Lei nº 1.060 (Assistência
Judiciária), são devidos se a ação foi contestada e
estabelecida a demanda. - Nada impede ao juiz, na
partilha, determinar que os bens sejam divididos meio
a meio e as partes, depois, por maiores e capazes,
transigirem. - É de se registrar ainda que quem
propôs a ação de divórcio direto foi a alimentada e
não mencionou que dispensaria a pensão e muito
menos o varão-alimentante manejou ação reconven-
cional. - Apelações parcialmente acolhidas.

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2004. -
Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Conheço das
apelações por próprias e regularmente processadas.

Não há preliminar a ser apreciada, visto que as
alegadas nulidades apontadas para a cassação da
sentença são questões exclusivamente de mérito, tais
como dos honorários, dos alimentos e da partilha.

Assim:

1º) Dos alimentos.

Tenho ponto de vista diferente do apelado e
do ilustre Sentenciante, data venia. Os alimentos não
devem ser podados - como o foram - porque a ali-
mentada trabalha num salão de beleza. O que impor-
ta saber - e nossa Câmara já se manifestou a
respeito no acórdão de fls. 132/134 - é que a pensão
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já vinha sendo paga,
sem solução de continuidade, desde o início da sepa-
ração adúltera do alimentante. Não houve a menor
alteração das situações das partes. Não se pode olvi-
dar que pensão é matéria sempre revisional e nem
olvidar o estágio de padrão superior e social do casal.

Na ação de divórcio direto proposta pela
varoa (alimentada) em que ela não pede dispensa de
alimentos e nem existe ação reconvencional do
varão (alimentante), a matéria é de ser discutida em
sítio próprio revisional.

Por todas essas razões, permaneça a pensão
tal qual era mantida. Se o alimentante entende não
ser devida a pensão, que trafegue em via jurisdi-
cional própria.

2º) Dos honorários

Refuto o argumento da apelante de que os
honorários são devidos “porque a separação de
fato, que veio proporcionar o divórcio direto, é fruto
de adultério do varão”. Data venia, inaceito esse
argumento, pois, na lida e apreciação de divórcio,
ainda mais direto, não se discute culpa, somente
tempo. Concedo os honorários (20% - vinte por
cento - sobre o valor da causa) por uma questão
exclusivamente processual: a ação foi proposta e, ao

2 JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

DIVÓRCIO DIRETO - DISCUSSÕES SOBRE CULPA, ALIMENTOS, HONORÁRIOS E PARTILHA DE BENS -
SOLUÇÕES DISTINTAS

- No divórcio direto, não há lugar para se discutir culpa, e sim dimensionamento do tempo.

- Se não houve pedido de dispensa de alimentos nem existe pedido reconvencional de alimentos, que já
vinham sendo pagos desde a separação, não cabe a sua alteração, mormente se não houve a menor
alteração das situações das partes e o tema somente comportaria discussão em ação revisional própria.

- Os honorários na ação de divórcio direto, em que não se discute culpa, mas somente tempo, são devi-
dos se, ao invés de anuir, a parte contrária contesta o pedido e faz instaurar a lide.

- Observado o regime de bens, nada impede ao juiz, no processo de divórcio direto, de proceder à partilha, deter-
minando que os bens sejam divididos meio a meio. Sendo maiores e capazes as partes, nada impede, portanto,
que, querendo, transijam após sobre outra modalidade consensual de partilha, que melhor lhes atenda.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.801077-5/001 (em conexão com a Apelação Cível nº 1.0024.02.726311-0/001)
- Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. FRANCISCO FIGUEIREDO
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invés de ter anuência da parte contrária ao pedido,
por esta foi contestada e, por decorrência, instaurada
a lide. A sucumbência é questão decorrencial para
honorários e custas processuais a ser suportada pelo
perdedor, in casu, o réu.

3º) Da partilha.

Com relação a esse item reconheço, data
venia, que o ilustre Sentenciante, a meu ver, agiu
com acerto. Já definiu a partilha, e isso é prudente e
saneador para se evitar nova demanda entre as
partes, ainda mais de uma sofrida separação oriunda
do sofrimento de adultério.

As partes são maiores e capazes, nada
impedindo, portanto, que transijam, querendo, sobre
outra modalidade consensual de partilha que melhor
lhes atenda.

Nessas considerações, dou parcial provimento
a ambas as apelações.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO. 

-:::-

GUARDA DE MENOR - REQUERIMENTO PELA AVÓ - REQUISITOS - ABANDONO MATERIAL
E MORAL - INEXISTÊNCIA

- Se o menor mora com a mãe e a avó, na casa desta, não há que se falar em abandono moral e econômico
do menor para justificar transferência de guarda, mormente quando a mãe trabalha e é correta.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0343.03.900012-4/001 - Comarca de Itumirim - Relator: Des. FRANCISCO
FIGUEIREDO

Ementa oficial: Guarda de menor - Requisitos.
- Se o menor mora com a mãe e a avó, na casa desta,
não há de se falar em abandono moral e econômico
da menor para justificar transferência de guarda.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 04 de maio de 2004. -
Francisco Figueiredo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - Conheço da
apelação por própria e regularmente processada.

In casu, trata-se de “ação de guarda e
responsabilidade” proposta pela avó para assegurar
direitos à neta.

A MM.ª Juíza a qua, estribada na prova dos
autos e nas razões ministeriais, denegou o pedido.

Data venia das razões recursais, estou
endossar os argumentos sentenciais. Sem embargo

do zelo e da responsabilidade da avó, ora apelante,
tem que se levar em consideração que a menor não
está abandonada e que mora com a avó juntamente
com a mãe, que também, pela prova dos autos, tra-
balha e é correta.

Logo, não existe abandono material e moral
da mãe, que justifique a transferência de guarda,
morando todos na mesma cidade e na mesma casa.

Reconhece-se - e até louvável - que a avó possa
exercer assistência moral e principalmente econômica à
neta. Fato que acontece com milhares de brasileiros,
mas não a ponto da perda da guarda da mãe, sem razão.

Fiz questão de digredir sobre o assunto por
razões absolutamente temáticas e pedagógicas e
até em respeito à avó. Pois a discussão desta guar-
da, dos autos, torna-se sem expressão ou estéril;
aos 08 de dezembro de 2004 (fl. 07), a menor
adquirirá maioridade civil.

Nego provimento, com a anuência da douta
Procuradoria de Justiça.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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DANO MORAL - DIREITO PERSONALÍSSIMO - MORTE DO OFENDIDO - 
HERDEIROS - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA

- Em caso de morte daquele que sofreu dano moral, os herdeiros não possuem interesse de agir para pleitear
a indenização, por se tratar de direito personalíssimo daquele que foi alcançado pelo sofrimento moral.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.96.000271-2/001 - Comarca de Governador Valadares - Relator: Des.
CLÁUDIO COSTA

Ementa oficial: Responsabilidade civil do
Estado - Dano moral - Direito personalíssimo - Morte
do ofendido - Titularidade - Dano material -
Arbitramento. - É de ser mantida sentença que deixa
de conceder indenização por danos morais a suces-
sores dos autores primevos por ser direito persona-
líssimo. Não demonstrada a remuneração mensal da
vítima nem a dependência do autor em relação a ela,
mas sua colaboração nas despesas familiares, cor-
reto o arbitramento em função da metade do salário
mínimo. Sentença mantida.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 04 de março de 2004 -
Cláudio Costa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Cláudio Costa - Trata-se de
apelação em sede de ação de indenização c/c danos
morais ajuizada por Laudeci Gonçalves Lúcio da
Silva e Antônio Lúcio da Silva, ambos falecidos e
substituídos processualmente por Osnair Lúcio da
Silva e outros contra o Estado de Minas Gerais, em
face do assassinato de seu filho nas dependências
da Cadeia Pública de Governador Valadares, tudo
conforme relatório que passa a fazer parte deste voto.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos
do juízo de admissibilidade, conheço do recurso.

Não procede o inconformismo do apelante
quanto à indenização por danos morais.

O dano moral tem caráter eminentemente sub-
jetivo, não sendo transferível a terceiros, seja por
cessão comum, seja por direito hereditário. É direito
personalíssimo daquele que foi alcançado pelo sofri-
mento moral, sendo inerente ao foro íntimo do direta-
mente lesado, eis que o bem moral é inerente à pessoa.

O direito moral é patrimônio individual, per-
tencendo ao mundo interior de cada um, desapare-
cendo com o próprio indivíduo.

Em caso de morte do ofendido, não é
possível ser reconhecido o interesse de agir para,
em ação, ser pleiteado o direito de indenização, a títu-
lo de dano moral, como parcela autônoma, por seus
herdeiros, exceto se já houver decisão judicial,
reconhecendo tal direito ao ofendido com sentença
definitiva, vindo este a falecer posteriormente.

Impossível a substituição na dor e no senti-
mento, do titular do patrimônio moral.

É assente que a reparação dos danos morais,
como determina a regra geral ampla, será deferida em
favor daquele que os houver efetivamente experi-
mentado, pelo que improcede o pleito dos apelantes.

Quanto ao valor arbitrado como indenização
por danos materiais, não merece reforma a sentença
que a arbitrou relativamente ao período entre a
morte da vítima e a morte do último dos autores da
inicial e sobre a metade do salário mínimo.

Não restou demonstrado nem o valor mensal
que auferia a vítima pelos “bicos” que fazia nos inter-
valos entre as vezes em que estava preso, nem a
dependência dos autores sucedidos em relação ao
filho falecido, tendo sido demonstrada, quando
muito, sua colaboração nas despesas familiares.

O Juízo de primeira instância agiu com acer-
to e prudência no arbitramento da indenização,
devendo ser mantida também neste aspecto.

Com esses fundamentos, nego provimento ao
recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - De acordo.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - De
acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Execução fiscal - Co-respon-
sáveis - Indicação do nome na certidão de dívida
ativa - Desnecessidade - Inclusão no pólo passivo da
execução - Admissibilidade. - Segundo a orientação
jurisprudencial dominante, tem-se admitido a citação
dos sócios-gerentes na execução fiscal, como
responsáveis tributários por substituição, mesmo
que seus nomes não constem da cda, uma vez que
se lhes aplica o disposto no art. 568, V, do Código de
Processo Civil. A inclusão dos sócios da empresa no
pólo passivo da execução torna-se imperativa, quan-
do se constata a ausência de bens de sua pro-
priedade a penhorar aliada ao fato de haver fortes
indícios de encerramento das atividades de forma
irregular sem prévia dissolução legal e sem o paga-
mento dos impostos devidos, o que constitui infração
da lei (art. 135 do CTN). Dar provimento ao recurso.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004. -
Edilson Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Trata-se de
recurso interposto contra a r. decisão de fl. 19-TJ,
proferida nos autos da ação de execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Belo
Horizonte contra Restaurante Rosário Ltda., que
indeferiu o pedido de inclusão do nome dos sócios
do executado no pólo passivo da lide.

Em suas razões, sustenta a agravante que, de
acordo com as normas contidas no Código Tributário
Nacional, os sócios-gerentes são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obri-
gações tributárias resultantes de atos praticados

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Nesse sentido, requer a reforma
da r. decisão para “incluir os sócios-gerentes do
agravado no pólo passivo da lide” (fls. 02/05-TJ).

Conheço do recurso, presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, a agravante ajuizou
execução fiscal contra a agravada visando receber a
quantia de R$5.497,99, decorrente das certidões de
dívida ativa que instruem a inicial (fls. 06/12-TJ).

Não obstante a efetiva citação da agravada (fl.
14-TJ), este não promoveu o pagamento do débito
nem garantiu o juízo da execução. Diligenciando-se
ao endereço da recorrida, o ilustre oficial de justiça
certificou nos autos a impossibilidade de proceder à
constrição judicial em bens da agravada por não loca-
lizá-los, bem como asseverou que referido estabele-
cimento comercial se encontrava fechado (fl. 15-TJ).

Em face disso, requereu a agravante a
inclusão do nome dos sócios da sociedade-executa-
da no pólo passivo da lide (fl. 17-TJ), o que foi inde-
ferido pelo Magistrado (fl. 19-TJ).

A Lei nº 6.830/80, mais conhecida no meio
jurídico como Lei de Execução Fiscal, foi instituída
com o fim de dispor sobre a cobrança judicial da dívi-
da ativa da Fazenda Pública. E, como lei especial que
é, deve prevalecer sobre normas gerais, sendo admi-
tida, de forma subsidiária, a aplicação das regras do
Código de Processo Civil e legislação tributária
naquilo que for omissa, conforme disposto em seu
artigo 4º, § 2º.

Sendo assim, a Fazenda Pública, ao propor a
execução fiscal, deve instruir a peça vestibular com
a certidão de dívida ativa (cda), que, regularmente
inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez,
somente podendo ser ilidida por prova inequívoca, a

EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIOS-GERENTES - CO-RESPONSÁVEIS - INDICAÇÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA - DESNECESSIDADE - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE

- Segundo a orientação jurisprudencial dominante, tem-se admitido a citação dos sócios-gerentes na exe-
cução fiscal, como responsáveis tributários por substituição, mesmo que seus nomes não constem da
cda, uma vez que se lhes aplica o disposto no art. 568, V, do Código de Processo Civil. 

- A inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da execução torna-se imperativa, quando se consta-
ta a ausência de bens de sua propriedade a penhorar aliada ao fato de haver fortes indícios de encerra-
mento das atividades de forma irregular sem prévia dissolução legal e sem o pagamento dos impostos
devidos, o que constitui infração da lei (art. 135 do CTN).

AGRAVO Nº 1.0024.03.076318-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. EDILSON FERNANDES
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cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
(art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Nesse passo, evidencio que não há neces-
sidade de constarem da cda os nomes dos co-respon-
sáveis pelo pagamento do tributo nela descrito, uma
vez que, na hipótese de a pessoa vinculada ao fato
gerador (contribuinte) não adimplir com o débito cor-
respondente, a obrigação deverá ser cumprida pelo
seu substituto legal tributário, de forma supletiva.

Outrossim, segundo a orientação jurispruden-
cial dominante, tem-se admitido a citação dos sócios-
gerentes na execução fiscal, como responsáveis
tributários por substituição, mesmo que seus nomes
não constem da cda, uma vez que se lhes aplica o dis-
posto no art. 568, V, do Código de Processo Civil.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça
já concluiu que:

ICMS declarado, e não pago - CDA - Nulidade -
Execução fiscal - Termo de inscrição - Requisitos. -
A execução é proposta contra a firma. Os co-
responsáveis podem ser chamados supletiva-
mente. Não é exigível fazer constar da certidão de
dívida ativa o nome do responsável tributário (REsp
nº 65.631/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª T., DJ de
28.08.1995, p. 26.590).

Ora,

nos termos dos artigos 135, III, e 202, CTN,
são substitutos, na responsabilidade tributária,
os diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado e, assim,

podem ser inscritos na dívida ativa indepen-
dentemente de processo judicial prévio, fican-
do a discussão acerca da prática de excesso
de poderes ou de infração à lei, ao contrato
social, ao estatuto (ou que não estavam na
empresa no período de geração da dívida),
reservada para os embargos do devedor (RT,
787/402 - In Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, THEOTONIO
NEGRÃO, Saraiva, 37ª ed., p. 1.279).

Por fim, saliento que a inclusão dos sócios da
agravada no pólo passivo da execução se torna
imperativa, quando se constata a ausência de bens
de sua propriedade a penhorar aliada ao fato de
haver fortes indícios de encerramento das atividades
de forma irregular sem prévia dissolução legal e sem
o pagamento dos impostos devidos, o que constitui
infração da lei (art. 135 do CTN).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
para, reformando a r. decisão impugnada, deferir a
inclusão do nome dos sócios da agravada no pólo
passivo do processo de origem.

Custas, ao final, pelo vencido.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De acordo.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LICITAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DE

NORMA CONSTITUCIONAL EXPRESSA

- Embora a ação civil pública não seja a via adequada à argüição de inconstitucionalidade de lei, ainda que inci-
dentalmente, constatado que a demanda visa compelir o ente municipal à obrigação de fazer que lhe é própria,
sendo, portanto, restritos os efeitos imediatos da sentença, mostra-se juridicamente possível o pedido. 

- A obrigação de licitar o serviço público, quando não prestado diretamente pelo ente estatal, decorre de norma
constitucional expressa, em prol do interesse público, da moralidade e da impessoalidade administrativas.

AGRAVO Nº 1.0000.00.337144-0/000 - Comarca de Passos - Relator: Des. KILDARE CARVALHO

Ementa oficial: Ação civil pública - Antecipação
de tutela - Obrigação de fazer - Licitação do serviço de
transporte coletivo municipal - Possibilidade jurídica do
pedido - Aplicação de norma constitucional expressa -
Decisão confirmada. - Embora a ação civil pública não
seja a via adequada à argüição de inconstitucionali-
dade de lei, ainda que incidentalmente, constatado
que a demanda visa compelir o ente municipal à

obrigação de fazer que lhe é própria, sendo, portanto,
restritos os efeitos imediatos da sentença, mostra-se
juridicamente possível o pedido. - A obrigação de lici-
tar o serviço público,quando não prestado diretamente
pelo ente estatal, decorre de norma constitucional
expressa, em prol do interesse público, da moralidade
e da impessoalidade administrativas. Rejeitadas
preliminares, nega-se provimento ao recurso.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 200476

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 11 de março de 2004. -
Kildare Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo agravante, a
Dr.ª Rosa Maria Carvalho Pinho Tavares.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Transporte
Coletivo Passense Ltda. interpõe recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão proferida pela
MM.ª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Passos
que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Parquet, concedeu parcialmente a tutela antecipada,
para determinar ao Município de Passos que, no
prazo de 12 meses, promova e conclua a licitação
relativa ao transporte público da cidade.

Suscita o agravante as preliminares de julga-
mento ultra petita e de carência da ação. A primeira
delas, ao argumento de que o pedido do Ministério
Público era para que o processo licitatório do trans-
porte local fosse realizado até 31 de março de 2003,
e a tutela antecipada concedida estendeu este prazo
para 25 de março de 2004. Já a preliminar de carên-
cia de ação se sustenta tanto na falta de interesse
processual, quanto na impossibilidade jurídica do
pedido, sob as premissas de que a ação civil pública
não se presta à declaração de inconstitucionalidade
de lei e de incompetência do Juízo e do Ministério
Público de 1ª instância para casos dessa natureza.
No mérito, defende a constitucionalidade da pror-
rogação da permissão do transporte público no
Município de Passos, ressaltando a autonomia do
ente municipal para estabelecer condições de organi-
zação do serviço de transporte coletivo, mediante lei
ordinária, como se deu através do art. 12 da Lei nº
2.311/2002. Afirma estarem ausentes os requisitos da
tutela antecipada in casu, não só pelos fundamentos
expendidos, como também pelo risco de a Municipali-
dade sofrer danos decorrentes da decisão guerreada.
Sustenta, por fim, a irreversibilidade do provimento
antecipado, uma vez que, realizado o processo lici-
tatório, o seu direito de contratar com o Município
estará violado.

Contraminuta às fls. 258/276, pugnando o
agravado, preliminarmente, pelo não-conhecimento

do recurso, por considerá-lo intempestivo. No mérito,
pleiteia a manutenção do decisum originário.

Petição da agravante às fls. 321/325, pela
qual requer nova concessão de efeito suspensivo,
até o pronunciamento final da Turma Julgadora ou a
prorrogação do prazo da permissão precária que lhe
foi concedida, tendo em vista a exigüidade do prazo
para a realização de licitação pública.

Afasto, inicialmente, a preliminar de intem-
pestividade do recurso, aos seguintes fundamentos:

Vê-se dos autos que o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação civil
pública contra o Município de Passos, requerendo a
tutela antecipada para que o ente municipal fosse
proibido de celebrar contrato administrativo com a
atual permissionária do transporte local, determinan-
do-se, ainda, a obrigação de fazer consistente na lici-
tação de tal serviço público.

A atual permissionária do transporte municipal,
por sua vez, é a ora agravante, cuja inclusão no pólo
passivo desta lide se deu aos 26 de março de 2003,
de acordo com a certidão de fl. 117, mesma data em
que se viu citado o seu representante legal (fl. 118).

Logo, não são aplicáveis à espécie os artigos
242 e 506 do CPC, que determinam que os prazos
para a interposição de recurso se contam da data em
que os advogados são intimados da decisão, uma vez
que não houve a intimação do patrono da parte no dia
26 de março de 2003, mas sim do seu representante
legal.

Dessa forma, aplicando-se, ao caso, a regra
geral do art. 241 do CPC e considerando-se a cer-
tidão de fl. 117-verso, tem-se que o agravo de instru-
mento em apreço é tempestivo, uma vez que a jun-
tada do mandado de citação cumprido se deu aos 31
de março de 2003 e a interposição deste agravo aos
10 de abril de 2003.

Sendo assim, rejeito a preliminar e conheço do
recurso, presentes os pressupostos para sua admissão.

Analiso, a seguir, as preliminares suscitadas
pelo agravante.

A primeira delas, relativa ao julgamento ultra
petita, ao argumento de que o pedido do Ministério
Público era para que o processo licitatório do transporte
local fosse realizado até 31 de março de 2003 e a tutela
antecipada concedida estendeu esse prazo para 25 de
março de 2004, é absolutamente infundada.

Com efeito, colhe-se dos autos que o Parquet
requereu, em sede de antecipação de tutela, que se
determinasse ao Município de Passos a realização
de processo licitatório para a concessão do trans-
porte coletivo local, no prazo de 24 meses, a contar



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004 77

do término do contrato de permissão, que se deu aos
31 de março de 2001.

Portanto, a se considerar o pedido inicial, ao
cotejo da data em que foi proferida a decisão agrava-
da, isto é, 25 de março de 2003, teria o Município
apenas seis dias para realizar a licitação, o que se
apresenta absolutamente impossível.

Diante dessa realidade é que a MM.ª Juíza
primeva, adequando os fatos narrados à realidade,
determinou a realização do processo licitatório no
prazo de 1 (um) ano, a contar da decisão, sendo seu
termo final, portanto, 25 de março de 2004, o que não
se configura julgamento ultra petita, mas apenas ade-
quação da medida, sob pena de torná-la inviável.

É bom ressaltar, ainda, que, durante esse
prazo de um ano, concedido pela Magistrada de
origem para a efetivação da licitação, ficará a agra-
vante como permissionária do serviço público
municipal, o que, aparentemente, é o seu intento.
Logo, não se denota o seu interesse em argüir a pre-
liminar de julgamento ultra petita, para que a licitação
se faça em prazo infinitamente menor, com a sua
exclusão imediata do serviço público coletivo.

Rejeito, pois, a preliminar de julgamento ultra
petita.

Também não prosperam as prefaciais de falta
de interesse processual e de impossibilidade jurídica
do pedido.

É bem verdade que a ação civil pública não é
a via adequada para a argüição, ainda que incidental,
de inconstitucionalidade de lei municipal.

No caso dos autos, todavia, o que se observa
é o ajuizamento de uma ação civil pública com o
objetivo específico de compelir o Município de
Passos a proceder à licitação do serviço de
transporte público municipal.

Logo, não se pode dizer que a demanda
tenha por escopo substituir ação direta de inconstitu-
cionalidade de lei municipal, já que o seu objetivo
precípuo é impor ao ente público obrigação que lhe
é inerente, qual seja, licitar o serviço público de
transporte coletivo.

Deve-se frisar que os efeitos imediatos da
sentença (obrigação de fazer), in casu, ficarão adstri-
tos ao Município de Passos, parte passiva da ação
civil pública, que se vê obrigado a licitar o serviço de
transporte coletivo local.

A coletividade, por sua vez, somente será
atingida, de forma indireta, com os benefícios dessa
decisão, como acontece em todas as demandas
ordinárias em que o Poder Público é compelido a
cumprir as suas obrigações constitucionais.

Pode-se concluir dessa forma que a razão pri-
mordial para a inadmissão da argüição de
inconstitucionalidade de lei pela via da ação civil públi-
ca, qual seja, o efeito erga omnes da sentença proferi-
da em seu bojo, não se verifica no caso dos autos, já
que a condenação resultante da demanda atingirá de
forma direta e imediata apenas as suas partes, como
acontece nas demais ações comuns, cujos efeitos da
sentença são inter partes.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de
interesse processual.

A prefacial de impossibilidade jurídica do pedi-
do, a seu turno, não tem razão de ser, uma vez que
estamos diante de ação civil pública de obrigação de
fazer, sendo do Parquet de 1ª instância a atribuição
institucional para ajuizá-la, assim como competente o
Juízo de 1º grau para a sua apreciação.

Rejeito-a, pois.

Relativamente ao mérito, a questão não suscita
maiores dúvidas. Ao que se vê deste agravo, a MM.ª
Juíza primeva, através da concessão do provimento
liminar impugnado, nada mais fez que determinar o
cumprimento de comando constitucional expresso.

Com efeito, determina o art. 175 da Carta
Política:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a
prestação dos serviços públicos (grifos nossos).

Ora, a licitação dos serviços públicos é obri-
gação impostergável dos entes federados, quando tais
serviços forem prestados por terceiros.

No caso dos autos, observa-se que a agravante
é permissionária do Município, a título precário, pelo que
se colhe deste instrumento, há vários anos, tendo o seu
contrato se esgotado em 2001, termo que deveria ter
sido considerado como inicial para a realização do pro-
cedimento licitatório.

Ao contrário disso, todavia, o Município de
Passos editou a Lei n° 2.311/02, mantendo a atual
permissionária do serviço coletivo municipal por mais
15 anos, em manifesta afronta à obrigação constitu-
cional de licitar e aos princípios da moralidade e da
impessoalidade.

Dessa forma, não há como se negar que a
decisão primeva bem observou o fumus boni iuris pre-
sente no pedido de antecipação de tutela do Ministério
Público.

Não se vislumbra, ainda, a possibilidade de o
Município vir a sofrer riscos pela efetivação da medida:
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primeiro, porque a permissionária ficará com a
incumbência de prestar o serviço de transporte cole-
tivo local por mais um ano; e ainda pelo fato de que,
de acordo com os documentos de fls. 277/298, o
Município já fez gastos da ordem de R$ 50.000,00
para estudos sobre o transporte municipal, onde se
inclui a licitação desse serviço.

Por outro lado, o risco na continuidade da situ-
ação se perpetuar no tempo decorre da sua própria
ofensa à Constituição e à legislação pertinente.

A alegação de irreversibilidade da medida tam-
bém não encontra amparo, mormente se se considera
que a medida visa proteger interesse público, em detri-
mento de interesse particular de cunho patrimonial.

Destarte, por estarem presentes os requisitos
ensejadores da tutela antecipada in casu, há que ser
mantida a decisão primeva.

Por fim, no que toca à petição protocolizada pela
agravante às fls. 321/325, através da qual noticia que o
prazo para o término da licitação no Município de
Passos se esgotará aos 25 de março de 2004, entendo
que não cabe a este órgão recursal se manifestar sobre
o mérito da questão.

É que a eventual necessidade de prorrogação
da permissão precária que foi concedida à recorrente há

de ser analisada nos autos da ação civil pública, e não
por meio de simples instrumento, que, como se sabe,
possui efeito devolutivo restrito.

Além disso, a obrigação de licitar, imposta por
meio da decisão agravada, cabe ao ente municipal, que
não se manifestou neste agravo.

Portanto, o pedido formulado pela agravante
deve ser examinado pela MM.ª Juíza primeva, tendo em
vista não apenas a situação concreta do Município no
que tange ao transporte coletivo local, como também no
que se refere à real necessidade de se conceder novo
prazo ao ente público para cumprir a obrigação que lhe
foi imposta.

Com essas considerações, nego provimento
ao recurso.

Custas, pela agravante.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De acordo.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

TRANSPORTE COLETIVO - PERMISSÃO CONDICIONADA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATIVIDADE UNILATERAL,
DISCRICIONÁRIA E PRECÁRIA - PRERROGATIVAS PRÓPRIAS - ATRIBUIÇÕES EXPRESSAS - DESEQUILÍBRIO

ECONÔMICO E FINANCEIRO - PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO - INEXISTÊNCIA - TERMO DE PERMISSÃO -
DESCUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO - NÃO-OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Os permissionários de serviço público só se beneficiam das prerrogativas que lhes forem expressa-
mente atribuídas, não se estendendo a eles automaticamente as prerrogativas dos concessionários.

- Tratando-se de permissão de serviço público, o permissionário do serviço de transporte público não tem
direito a indenização por quebra do equilíbrio econômico e financeiro na exploração da atividade permi-
tida, porquanto a permissão é unilateral, discricionária e precária, estando sujeita às condições legais de
sua outorga. Ademais, se da análise dos autos não se extraem provas do prejuízo eventualmente ocorri-
do nem do descumprimento pelo ente público, das condições estabelecidas no respectivo termo de per-
missão, este não poderá ser obrigado a indenizar o permissionário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.259710-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SCHALCHER
VENTURA

Ementa oficial: Administrativo - Permissão
condicionada de serviço público - Transporte coletivo
- Prerrogativas próprias, não se confundindo com a
concessão - Cumprimento, por parte do Poder
Público, das condições determinadas - Reajuste de
tarifas com base na adesão às regras preestabeleci-
das nos termos de permissão - Prevalência do inte-
resse público - Legalidade - Indenização indevida -
Recurso desprovido.

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.
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Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, o Dr.
Humberto Theodoro Júnior.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Conheço do recurso.

Trata-se de ação ordinária de indenização
movida por Expresso Santa Luzia Ltda., contra o
DER/MG e o Estado de Minas Gerais.

O MM. Juiz afastou as preliminares argüidas
e julgou improcedentes os pedidos, condenando a
autora ao pagamento de custas e honorários no valor
de R$1.000,00.

Não se conformando, a autora apelou. Alega
que a permissão dos serviços de transporte coletivo a
prazo certo não pode ser qualificada como precária a
ponto de permitir sua alteração a bel-prazer da
Administração, sem qualquer direito a indenização
pelo particular; que se trata, em verdade, de permis-
são qualificada, cujos efeitos são idênticos aos da
concessão. Aduz que os reajustes das tarifas foram
insuficientes à manutenção do equilíbrio do sistema,
que, assim, tornou-se deficitário, impondo à permis-
sionária um prejuízo constante no período de abril de
1990 a junho de 1995, apurado por laudo pericial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
entende desnecessária sua intervenção no feito.

Pelo que consta dos autos, a apelante firmou,
com o Poder Público, em 17 de junho de 1986, ter-
mos de permissão (fls. 63/116), para executar os
serviços de transporte coletivo da região municipal e
intermunicipal de Belo Horizonte.

Alega, entretanto, a apelante, ter sofrido pre-
juízos no período compreendido entre abril de 1990 e
junho de 1995, além de perdas e danos, devidos em
razão da política remuneratória do serviço adotado
pelo apelado, invocando o princípio da equivalência e
do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Inicialmente, na lição do Prof. HELY LOPES
MEIRELLES, serviços permitidos

são todos aqueles em que a Administração esta-
belece os requisitos para a sua prestação ao público
e, por ato unilateral (termo ou permissão), comete a
execução aos particulares que demonstrarem capaci-
dade para seu desempenho (Direito Administrativo
Brasileiro, 24ª ed. p. 356).

E, ainda:

a permissão, por sua natureza precária, presta-se à
execução de serviços ou atividades transitórias, ou
mesmo permanentes, mas que exijam freqüentes
modificações para acompanhar as evoluções da
técnica ou as variações do interesse público, tais
como o transporte coletivo, o abastecimento da
população e demais atividades cometidas a parti-
culares, mas dependentes do controle estatal (op.
cit., p. 356/357).

Há, nos presentes autos, discussão sobre qual
a natureza do termo firmado entre a apelante e o
Poder Público; se permissão pura e simples, ou per-
missão qualificada.

In casu, trata-se de permissão condicionada, ou seja:

aquela em que o próprio Poder Público autolimita-
se na faculdade discricionária de revogá-la a qual-
quer tempo, fixando em norma legal o prazo de sua
vigência e/ou assegurando outras vantagens ao
permissionário, como incentivo para a execução do
serviço. Assim, reduzem-se a discricionariedade e
precariedade da permissão às condições legais de
sua outorga. Essa modalidade é adotada nas per-
missões de transporte coletivo e noutras que
exigem altos investimentos para a execução do
serviço, tornando-se necessário garantir ao permis-
sionário um tempo mínimo de operação em
condições rentáveis. Se o interesse público exigir a
revogação ou a alteração de tais permissões, a
Administração poderá fazê-lo, desde que indenize
o permissionário dos danos que o descumprimento
do prazo ou das condições da outorga lhe causar.
Mas, enquanto não for revogada a permissão, ou
modificadas as condições em aditamento formal, o
permissionário tem direito subjetivo ao cumprimen-
to integral da permissão originária (ob. cit., p. 171).

Dessa forma, não vejo razão alguma para
impor ao Poder Público o dever de indenizar a auto-
ra em prováveis prejuízos que alega ter sofrido por
motivo da política remuneratória adotada, que alega
importar em quebra do equilíbrio econômico/finan-
ceiro. Isto porque, analisando detidamente os autos,
não se constata em momento algum o descumpri-
mento das condições determinadas no termo de per-
missão, por parte do Poder Público.

As permissões conferidas à apelante, após
vencidas, foram prorrogadas, tacitamente, a partir de
17 de junho de 1991, considerando-se o prazo de 5
anos constante nos termos de permissão de fls. 56 e
seguintes.

A Cláusula Quarta - Condições de Prestação
do Serviço - assim dispõe:

a remuneração dos serviços ora permitidos levará em
conta a metodologia de cálculo e parâmetro em vigor,
sendo feita de acordo com os indicadores constantes
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da Planilha de Custos aprovada pelo Conselho
Deliberativo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte através da Deliberação n° 049/84, de 31 de
outubro de 1984.

Posteriormente, a questão passou a ser regu-
lada pela Portaria 42/88, que definiu normas sobre a
CCT (Câmara de Compensação Tarifária), prevendo
os gastos e atualização dos preços para cálculo dos
reajustes das tarifas cobradas pelas permissionárias.

O laudo pericial não conclui, em momento
algum, que as tarifas cobradas eram aquém dos gas-
tos necessários à prestação dos serviços; tampouco
que as condições do termo de permissão foram des-
cumpridas pelo Poder Público.

Esclareça-se: não é qualquer dano aquele
passível de ser indenizado, mas apenas o decor-
rente de descumprimento do prazo ou das condições
da outorga lhe causar, o que à evidência não se ve-
rifica na hipótese dos autos; a uma, porque não
houve por parte dos apelados descumprimento das
condições da outorga; a duas, porque não há prova
evidente de que a apelante tenha sofrido prejuízos
em razão dos preços das tarifas cobradas.

Ainda, segundo bem mencionou o il.
Julgador, o reajuste das tarifas nos moldes
pretendidos pela apelante não encontra previsão
legal ou contratual, lembrando que:

aos permissionários não se estendem automatica-
mente as prerrogativas dos concessionários, só
se beneficiando das que lhes forem expressa-
mente atribuídas (ob. cit., p. 357).

Ademais, refoge à normalidade acreditar que
a apelante tenha prosseguido no exercício de suas
atividades, arcando com todo o prejuízo delas advin-
do, durante o período de aproximadamente 7 anos,
quando poderia ter denunciado o termo de permis-
são, o que, entretanto, não o fez; e, ainda, por fim,
ter se habilitado para continuar a prestá-los em pos-
terior processo de licitação, nas mesmas condições.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Coloco-me de
acordo com o eminente Desembargador Relator, no
que toca à improcedência do pedido inicial, fazendo
apenas a ressalva do posicionamento por mim
exarado nos Autos de n° 293.497-4.

É que, consoante explicitado naquela opor-
tunidade, poder-se-ia até mesmo concluir pela
existência de concessão de serviço público, e não
de mera permissão.

No entanto, configurado tal instituto, outro
vício se descortinaria, qual seja, a ausência de lici-
tação prévia.

Com efeito, segundo dispõe o art. 175 da
Constituição da República, tanto a concessão quanto
a permissão serão precedidas de licitação. Tal
exigência, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça, se fazia presente no ordenamento jurídico
pátrio, quanto às concessões, antes mesmo da Carta
Política de 1988 (Recurso Especial n° 403.905-MG).

Ora, no caso dos autos, inexiste qualquer
notícia de que, para a outorga do serviço público de
transporte coletivo à apelante, tenha sido efetivada a
indispensável licitação prévia.

Não há como se olvidar, com efeito, ser a lici-
tação o mecanismo capaz de assegurar a legalidade
no âmbito contratual da Administração Pública.

É o procedimento licitatório, por força de
norma constitucional, que assegura a existência vá-
lida e eficaz dos pactos administrativos.

Com essas considerações, acompanho o
eminente Desembargador Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

MATADOURO MUNICIPAL - FUNCIONAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS DE HIGIENE -
POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE - INTERDIÇÃO

- É legítima a interdição de matadouro municipal que, além de poluir o meio ambiente, não funciona em
condições normais de higiene, pondo em risco a saúde da coletividade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.02.006069-5/001 - Comarca de Muriaé - Relator: Des. MANUEL SARAMAGO
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Ementa oficial: Ação civil pública - Matadouro
municipal - Interdição - Funcionamento fora das
condições normais de higiene - Poluição do meio
ambiente. - É legítima a interdição de matadouro
municipal que, além de poluir o meio ambiente, não
funciona em condições normais de higiene, pondo em
risco a saúde da coletividade.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2004. -
Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Manuel Saramago - Conheço do
recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público de Minas Gerais em face do
Município de Muriaé.

Aduziu o Parquet, na exordial, que o referido
município mantém, sob sua administração, um mata-
douro localizado em uma das margens do rio Muriaé,
onde são abatidos bovinos e suínos e que se encon-
tra em condições precaríssimas de higiene, havendo
fundadas razões para se temer pela qualidade da
carne dali oriunda, que abastece toda a micro-região
daquele Município.

Segundo as alegações iniciais, ainda, grande
parte dos resíduos resultantes dos abates, bem como
outros efluentes são jogados diretamente no curso
d´água que ladeia o matadouro, poluindo-o conside-
ravelmente.

Pediu, assim,

a interdição e fechamento do matadouro municipal,
em caráter definitivo, bem como a construção de
outro matadouro em local apropriado e em condições
adequadas (fl. 09).

O Prefeito de Muriaé manifestou-se às fls.
29/33, reconhecendo a veracidade das alegações inici-
ais, mas ressalvando ter realizado obras no matadouro

municipal, desde a época em que foram realizadas as
primeiras vistorias no local (reportadas na inicial), a fim
de sanar as irregularidades encontradas.

Assim aduziu o Prefeito, in verbis:

O atual prefeito, após as vistorias feitas pelo Ima e
Feam, usando dos recursos disponíveis, vem paulati-
namente desenvolvendo um trabalho de recuperação
do Matadouro Municipal e chega na data de hoje em
condições de apresentar o seu trabalho a V.
Excelência de modo a que possa solicitar um pouco
mais de tolerância a fim de concretizar as obras
necessárias e recomendadas, pois a paralisação das
atividades do matadouro e já recomendada pelo ilus-
tre representante do Ministério Público poderá
desncadear numa matança clandestina de animais,
ocasionando um verdadeiro caos à saúde pública e a
atual situação, ainda que não inteiramente satis-
fatória, poderá ser objeto de compromisso por parte
do Sr. Prefeito...

Assim, solicita a V. Exa. o prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, improrrogável, para a conclusão dos tra-
balhos da parte externa do matadouro, uma vez que
a interna já se encontra totalmente pronta... (fl. 31).

Concluindo suas afirmações, requereu o
alcaide:

Em face do exposto, solicita de V. Exa. a devida
compreensão no sentido de se determinar, se
necessário, uma audiência prévia para que o
município assuma perante V. Exa. o compromisso
de cumprir rigorosamente os prazos acordados,
solicitando, outrossim, uma nova vistoria por parte
dos órgãos que emitiram os laudos de fls. 10/26,
pois, salvo melhor juízo, entendemos ser possível o
funcionamento do matadouro nas condições em
que se encontra, ainda mais levando-se em consi-
deração o hercúleo trabalho que está sendo desen-
volvido por toda a equipe do município, evitando,
com a eventual suspensão das atividades, a
matança clandestina de animais, mal maior (fl. 33).

O Ministério Público desistiu do pedido de ante-
cipação de tutela à fl. 63, e o Município ofereceu con-
testação às fls. 66/75, pela improcedência do pedido.

As partes requereram a produção de prova
pericial, ofertando, cada qual, os seus quesitos.

O laudo pericial foi juntado às fls. 102/126.

Foi realizada inspeção judicial, documentada
às fls. 145/146.

O reexame necessário.
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A sentença ora reexaminada não merece
reparos.

Conforme se infere do laudo pericial, as obras
realizadas pelo Poder Público não sanaram por
inteiro as irregularidades encontradas no matadouro
municipal de Muriaé.

Assim pode-se concluir, especialmente pela
leitura das respostas aos quesitos nos 2, 4, 10, 12 e
13 (fls. 105/107) ofertados pelo autor.

O que se vê é que o Município-demandado reali-
zou inúmeras obras no matadouro, sanando irregu-
laridades, sem, contudo, eliminá-las inteiramente.

Com efeito, em resposta ao quesito nº 18 do
autor, lê-se, in verbis:

18 - Nas condições em que se encontra, o matadouro
poderá continuar em funcionamento?

R: Sim, desde que algumas imperfeições sejam
rapidamente corrigidas (fl. 108).

A conclusão do perito quando da resposta ao
quesito nº 19 do autor (fl. 108) foi justamente nesse
sentido, qual seja, a de que, apesar dos reparos reali-
zados, o funcionamento do matadouro permanência
colocando em risco a saúde dos consumidores e, prin-
cipalmente, o meio ambiente.

Na inspeção judicial, a i. Magistrada senten-
ciante constatou a permanência de várias irregulari-
dades (fls. 145/146), dentre elas que os restos dos
animais continuavam sendo atirados no rio Muriaé.

Assim, a sentença foi extremamente correta
ao julgar parcialmente procedente o pedido, conce-
dendo ao Município prazo para providenciar um novo
local destinado ao abate dos bovinos, evitando,
assim, o fechamento abrupto do local.

Se a perícia, bem como a inspeção judicial
constataram a permanência de irregularidades, não
se há de falar em reforma da sentença.

Por todo o exposto, em reexame necessário,
confirmo a sentença e julgo prejudicado o recurso
necessário.

Custas, despesas e honorários advocatícios,
como da sentença.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De acordo.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

TRANSPORTE DE MERCADORIAS - NOTA FISCAL - DESCLASSIFICAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DE 
TRAJETO - MERCADORIA LIBERADA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIA - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR - AFASTAMENTO

- Somente pela desclassificação da nota fiscal, por incompatibilidade de trajeto, não se pode impor ao
transportador a responsabilidade solidária pela obrigação tributária relativa à mercadoria transportada,
mormente se o seu proprietário já obteve sua liberação, mediante mandado de segurança, sendo, tam-
bém, por isso, responsável pelo pagamento da multa imposta pelo Fisco.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0145.00.006180-7/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des.
NEPOMUCENO SILVA

Ementa oficial: Administrativo - Tributário -
Transporte de mercadorias - Nota fiscal desclassificada
- Incompatibilidade de trajeto - Mercadoria liberada à sua
proprietária - Responsabilidade solidária do transporta-
dor afastada. - A desclassificação da nota fiscal por
incompatibilidade de trajeto, por si só, não pode impor
ao transportador a responsabilidade solidária pela obri-
gação tributária relativa à mercadoria transportada, mor-
mente se a sua proprietária já obteve sua liberação,
mediante mandado de segurança, sendo, também por
isso, exclusivamente responsável pelo pagamento da
multa imposta pelo Fisco.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas
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O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Trata-se de
reexame necessário em face da sentença de fls.
92/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Juiz de
Fora, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c liminar,
ajuizada por Nilza Silva de Jesus, em desfavor da
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, tendo
sido julgado procedente o pedido para “determinar que
seja excluído o nome da autora na infração imposta”, con-
denando a Fazenda Pública estadual ao pagamento de
honorários (20% do valor da causa) e custas processuais.

Não houve interposição de recurso voluntário,
conforme certidão de fl. 95-v.

Deixo de encaminhar os autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pois a ilustre Promotoria
de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de inter-
venção ministerial (fls. 77/81).

A autora ajuizou ação rotulada “obrigação de
fazer c/c liminar” em desfavor da Secretaria de Estado
da Fazenda de Minas Gerais, alegando que o caminhão
de sua propriedade foi fretado à Distribuidora Denaut
Ltda. para transporte de mercadoria especificada na
Nota Fiscal nº 000288 (cerveja), que restou apreendida
em 17.10.1999, “em função da incompatibilidade de tra-
jeto nela previsto de Camanducaia para Belo Horizonte”,
quando o veículo trafegava pela rodovia BR-040.

A proprietária da mercadoria, Distribuidora
Denaud Ltda., impetrou mandado de segurança con-
tra a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. O
pedido foi julgado procedente, porquanto não pode o
Fisco apreender mercadorias como meio coercitivo
de exigência de pagamento. Este Tribunal, em reexa-
me necessário, confirmou a sentença e julgou preju-
dicado o recurso voluntário interposto pela Fazenda
Pública do Estado de Minas Gerais (Proc. n°
1.0000.00.212-9/000, 4ª Câm. Cível, Rel. Des. Bady
Curi, j. em 18.4.2002, dec. unân., pub. em 24.5.2002).

Assevera a autora que, com a liberação da
mercadoria e do veículo, o auto de infração foi lavra-
do em seu nome, e não no da Distribuidora Denaud
Ltda. (proprietária da mercadoria). Frisa que não é
responsável pela elevada multa/infração (R$
17.700,03) nem tem condição financeira de pagá-la e
que, diante da autuação, “está passando por diversas
restrições no âmbito financeiro, inclusive receosa
quanto a uma execução fiscal em seu nome e CPF”.

Posta essa digressão, convenço-me, data
venia, do acerto da sentença.

Não se vislumbra na espécie a alegada
carência de ação, pois a Fazenda Pública do Estado
de Minas Gerais contestou veementemente a pre-

tensão, não se apercebendo a ilegitimidade passiva
tão-somente por figurar no pólo passivo da demanda
a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

A interpretação constitucional e a principiolo-
gia que norteia o direito processual exigem releitura
e nova mentalidade dos operadores do direito,
porquanto o processo não é apenas um instrumento
técnico-jurídico, mas “um poderoso instrumento ético
destinado a servir à sociedade e ao Estado”.

A organização administrativa tem natureza
complexa, não se podendo negar o direito do jurisdi-
cionado por mero e eventual equívoco do advogado,
razão por que não se decreta a extinção do proces-
so por tal erro, o qual, aqui, mais traduz falha mater-
ial que impropriedade jurídico-processual, porquanto
não se pode cobrar dele (do jurisdicionado) o per-
feito conhecimento da organização administrativa da
pessoa jurídica, que, repito, é por demais complexa.

O zeloso Julgador monocrático assim infir-
mou tal preliminar, verbis: 

o Estado pelos múltiplos cometimentos que lhe
assistem tem de repartir, no interior deles mesmos
os encargos de sua alçada, entre suas unidades
representativas, cada qual de uma parcela de
atribuições para decidir os assuntos que lhe são
afetos, sendo mantida, portanto, a Secretaria do
Estado da Fazenda no pólo passivo da ação.

De igual modo, apresenta-se descabível a
alegada impossibilidade jurídica do pedido, tanto que
o próprio contestante reconhece que com ela se con-
funde o mérito da causa.

Ademais, a possibilidade jurídica se dá
abstrata e idealmente em face do ordenamento, que
na espécie, em tese, acolhe a pretensão posta sob o
crivo judicial. Se o conteúdo envolve o meritum
causae, é nesse palco que deve ser analisado e
decidido, e não como prefacial.

Não se pode impor à autora a responsabili-
dade solidária pelo tributo decorrente da operação
e/ou pela multa oriunda de eventual infração, ao argu-
mento de que o documento foi “desclassificado”, pois
não se confundem o transporte baseado em nota
desclassificada e o feito sem o acobertamento fiscal.

Note-se que a proprietária da mercadoria
apreendida, Distribuidora Denaud Ltda., conseguiu a
sua liberação mediante impetração de mandado de
segurança.

Aplicável, portanto, o disposto na Lei
Estadual nº 6.763/1975 (art. 47, II, b), a qual estabe-
lece que a liberação da mercadoria apreendida será
autorizada a requerimento do seu proprietário, do
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seu transportador, remetente ou destinatário que
comprove possuir estabelecimento fixo, hipótese em
que ficará, automaticamente, responsável pelo paga-
mento do imposto, multas e demais acréscimos a
que for condenado o infrator.

Esse o entendimento com prevalência neste
Sodalício, pelo que peço vênia para colacionar
ementas elucidativas que têm por objeto casos
desse jaez, verbis:

Se o transportador conduz mercadorias amparado em
documento fiscal que é ‘desclassificado’ pelo Fisco, tal
fato não induz a sua responsabilidade solidária pelo
tributo devido na operação e pelas multas decorrentes
da infração, sobremaneira sequer se cogita de sua par-
ticipação na irregularidade. A realização de transporte
amparado em nota fiscal desclassificada não equivale
a transporte realizado desacobertado de documento fis-
cal. Atos que venham a ser declarados nulos pela
Administração não se equivalem a atos inexistentes.
Ausentes os requisitos no art. 21, inciso II, da Lei
Estadual nº 6.763/1975, fica afastada a responsabili-
dade solidária do transportador, com espeque no art.
124, II, do CTN, ressalvada a possibilidade da execução
prosseguir contra o efetivo responsável tributário. (2ª
Câm. Cível, Ap. Cível nº 1.0000.00.278517-8, Rel.
Nilson Reis, Rel. do ac. Des. Brandão Teixeira, j. em
1°.4.2003, pub. em 6.6.2003, por maioria.)

Segundo o disposto no artigo 47, II, b, da Lei
6.763/75, uma vez liberadas as mercadorias apreen-
didas, nomeando-se o seu proprietário como seu fiel
depositário, impossível negar a liberação do trans-
portador como coobrigado pelo débito tributário. (1ª
Câm. Cível, Ap. Cível nº 1.0000.00.199149-6/000,
Rel. Des. Antônio Hélio Silva, j. em 13.3.2001, pub.
em 23.3.2001, dec. unân.)

O artigo 47 da Lei 6.763/75 só tem aplicação quan-
do as mercadorias transportadas sejam diversas
daquelas especificadas nas notas fiscais, pois neste
caso considera-se a operação desacobertada de
documento fiscal, o que não ocorre quando as notas

contêm apenas irregularidades no seu preenchi-
mento. O transportador só é solidariamente respon-
sável pela obrigação tributária, em relação à mer-
cadoria transportada sem nota fiscal ou com NF
com prazo de validade vencido. Tendo a proprietária
emitente das notas fiscais requerido a liberação das
mercadorias apreendidas, a responsabilidade exclu-
siva pelo pagamento da obrigação tributária é dela,
nos termos do artigo 35, b, da Lei 6.763/75. (7ª
Câm. Cível, Ap. Cível nº 1.0000.00.258345-8/000,
Rel. Antônio Carlos Cruvinel, j. em 24.6.2002, pub.
em 8.10.2002, por maioria.)

Transporte de mercadorias por firma contratada.
Possível infração fiscal atribuída à nota fiscal
acobertadora. Responsabilidade exclusiva do pro-
prietário dos bens transportados, por alegada falsi-
dade da nota fiscal por ela entregue ao transporta-
dor. (1ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 1.0000.00.213884-
0/000, Rel. Des. Orlando Carvalho, j. em 29.5.2001,
pub.em 8.6.2001, dec. unân.)

A desclassificação da nota fiscal por incompati-
bilidade de trajeto, por si só, não pode impor ao trans-
portador a responsabilidade solidária pela obrigação
tributária relativa à mercadoria transportada, mormente
se a sua proprietária já obteve a sua liberação medi-
ante mandado de segurança, sendo, também por isso,
exclusivamente responsável pelo pagamento da multa
imposta pelo Fisco.

Ante tais expendimentos, reiterando vênia,
em reexame necessário, confirmo a sentença.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA.

-:::-

IPTU - IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
LEI MUNICIPAL Nº 5.839/90 - TAXAS PÚBLICAS DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA - REQUISITOS - AUSÊNCIA -

PRESCRIÇÃO - ARGÜIÇÃO PREJUDICADA

- Nos termos da Lei Municipal nº 5.839/90, revela-se isento de IPTU o imóvel declarado de utilidade públi-
ca pela União, desde a imissão na posse pelo expropriante e enquanto durar tal condição.

- As taxas públicas de limpeza e iluminação, por não atenderem aos requisitos de especificidade e divisi-
bilidade necessários à sua instituição, não podem ser exigidas.

- Revelando-se indevidos os tributos cobrados, prejudicada fica a argüição quanto à ocorrência ou não
da prescrição.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.752000-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. LUCAS
SÁVIO DE VASCONCELLOS GOMES 
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Ementa oficial: Tributário - IPTU - Imóvel
declarado de utilidade pública - Desapropriação -
Imunidade tributária - Lei Municipal nº 5.839/90 -
Taxas públicas de iluminação e limpeza. - Nos ter-
mos da Lei Municipal nº 5.839/90, revela-se isento
de IPTU o imóvel declarado de utilidade pública pela
União, desde a imissão na posse pelo expropriante,
enquanto durar tal condição. - Taxas públicas de ilu-
minação e limpeza - Indivisibilidade e inespecifici-
dade. - Sentença parcialmente reformada, para jul-
gar totalmente procedentes os embargos.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REFOR-
MAR A SENTENÇA PARCIALMENTE, PARA JULGAR
TOTALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Cuida-se de dois recursos de apelação inter-
postos contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução fiscal, aforados
pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, contra a
Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte.

As razões recursais das partes foram objeto
de reportagem sumária no relatório de fls.

Deixou-se de enviar os autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, por força do disposto
na Súmula nº 189 do STJ.

Conhece-se dos recursos, eis que presentes
as condições de suas admissibilidades.

Verifica-se, do processado, que a questão
discutida gira em torno do fato de gozar, ou não, a
embargante/apelante da imunidade tributária, ati-
nente ao IPTU que lhe é cobrado, bem como de
serem exigíveis as taxas públicas de limpeza e ilumi-
nação e, no que tange ao apelo ao embargado, de
não haver ocorrido o instituto da prescrição no
tocante ao imposto relativo ao ano de 1996.

Inicialmente, necessário se faz frisar que não
vislumbro a ocorrência da prescrição atinente ao
tributo que se refere ao ano de 1996, exatamente
porque a inscrição em dívida ativa de tal tributo se
deu em 1998, conforme se verifica da cda de fls. 04-
TJ, havendo a execução sido proposta em 2001, não

se operando, portanto, a prescrição equivocamente
declarada pelo Magistrado primevo.

Entrementes, imperioso salientar ser incorre-
ta a exigência do tributo denominado IPTU da
primeira apelante, eis que, nos termos da Lei
Municipal nº 5.839/90, encontra-se isenta de tanto,
desde que se imitiu na posse, em razão da desapro-
priação levada a efeito, decorrente da declaração de
utilidade pública do imóvel pela União.

Isso é o que prevê o artigo 8º da aludida lei,
in verbis:

Ficam isentos de Imposto Predial e Territorial
Urbano-IPTU, desde a data da efetiva imissão pro-
visória na posse, seja ela judicial ou administrativa,
os imóveis declarados de necessidade pública ou
de interesse social, para fins de desapropriação,
pelo Município de Belo Horizonte, Estado ou União.

Destarte, inviável a cobrança da requerida do
aludido imposto, que se refere ao ano de 1996, quando,
de há muito, se encontrava na posse do imóvel referido
na cda dos autos anexos, conforme se verifica da cer-
tidão de fls. 37-TJ.

Relativamente às taxas públicas de limpeza e
iluminação, entendo que não somente esta, mas tam-
bém aquela, por não atenderem aos requisitos de
especificidade e de divisibilidade necessários à sua insti-
tuição, não podem ser exigidas.

De fato, tais taxas não se submetem ao que é
determinado pelo inciso II do art. 145 da CR, como tam-
bém fere a vedação insculpida no seu § 2º, revelando a
natureza inconstitucional desse tributo, ante a flagrante
dificuldade de destacar, especificamente, os referidos
serviços de limpeza urbana e de iluminação pública,
situação esta que caracteriza o conteúdo não específico
dessas taxas, o que está em rota de colisão com a refe-
renciada norma constitucional.

E, mesmo que considerasse a especificidade
do tributo em tela, o que se admite por argumentação,
tal não seria o bastante para validá-lo, pois impres-
cindível se mostra que, concomitantemente, presente
estivesse a divisibilidade, consoante dispõe o aponta-
do art. 145, II, da CF. É o que se extrai da lição de
HUGO DE BRITO MACHADO sobre o tema, verbis:

Diz o Código que os serviços são específicos quan-
do possam ser destacados em unidades autôno-
mas de intervenção, de utilidade ou de necessi-
dade públicas, e divisíveis quando suscetíveis de
utilização, separadamente, por parte de cada um
de seus usuários (art. 79, incs. II e III). Não
obstante estejam tais definições contidas em dis-
positivos separados, cuida-se de duas definições
inseparáveis, no sentido de que um serviço não
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pode ser divisível se não for específico. Não tem
sentido prático, portanto, separar tais definições,
como a indicar que a taxa pode ter como fato ger-
ador a prestação de um serviço público específico
ou de um serviço público divisível. Aliás, isso
decorre do próprio dispositivo constitucional, que se
refere a serviço específico e divisível (Curso de
Direito Tributário, 15ª ed., p. 337).

Destarte, vislumbro que as taxas públicas de
limpeza e iluminação pecam pelo não-atendimento
das disposições do inciso II do art. 145 da CR.

Nesse sentido a remansosa jurisprudência,
conforme se vê do seguinte aresto:

É inconstitucional a exigência das taxas de limpeza
pública e de conservação de vias e logradouros
públicos, porque a sua base de cálculo contém ele-
mentos que compõem a do Imposto Predial e
Territorial Urbano, que são a área do imóvel e a

extensão deste no seu limite com o logradouro
público (RT, 765/137).

Indevidos se revelam, portanto, o tributo e as
taxas cobradas, prejudicada ficando a argüição
quanto à ocorrência ou não da prescrição.

Neste azimute, reforma-se a sentença para
julgar totalmente procedentes os embargos, extin-
guindo-se, de conseqüência, a execução fiscal.

Ônus sucumbenciais e custas, apenas pelo
embargado.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De acordo.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA
PARCIALMENTE, PARA JULGAR TOTALMENTE
PROCEDENTES OS EMBARGOS.

-:::-

MINISTÉRIO PÚBLICO - ART. 129, INC. III, DA CR/88 - DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGITIMI-
DADE ATIVA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE POR AGENTES

POLÍTICOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÃO - IRREGULARIDADES NA REMUNERAÇÃO DE
VEREADORES - PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA CABAL - VALO-
RES RECEBIDOS A MAIOR - RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- A defesa do patrimônio público considera-se interesse coletivo para fins de legitimação ativa do
Ministério Público para propor ação civil pública, e esta é a via adequada para postular a devolução de
valores auferidos indevidamente por agentes políticos (Constituição da República, art. 129, inc. III).

- Restando demonstrado, na esteira da fiscalização promovida pelo Tribunal de Contas, que o Presidente
da Câmara Municipal e os Vereadores se beneficiaram de reajustes remuneratórios fixados por reso-
luções baixadas na mesma legislatura, em evidente desconformidade com o § 2º do art. 15 da Carta de
1969, vigente à época, e não havendo contraprova cabal que afaste as conclusões do parecer daquele tri-
bunal, é de se manter a condenação dos ex-agentes políticos a restituir aos cofres públicos os valores
recebidos a maior.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0335.03.900285-2/001 - Comarca de Itapecerica - Relator: Des. EDGARD
PENNA AMORIM

Ementa oficial: Constitucional - Administrativo
- Processual civil - Ministério Público - Art. 129, inc.
III, da CR - Defesa do patrimônio público -
Legitimidade ativa - Ação civil pública - Adequação -
Irregularidades na remuneração de agentes políticos
do município - Parecer do Tribunal de Contas -
Ausência de contraprova cabal - Procedência do
pedido de ressarcimento aos cofres públicos. - 1 - A
defesa do patrimônio público considera-se interesse
coletivo para fins de legitimação ativa do Ministério
Público para propor ação civil pública, e esta é a via
adequada para postular a devolução de valores
auferidos indevidamente por agentes políticos
(Constituição da República, art. 129, inc. III). - 2 -

Restando demonstrado, na esteira da fiscalização
promovida pelo Tribunal de Contas, que o Presidente
da Câmara Municipal e os Vereadores se beneficia-
ram de reajustes remuneratórios fixados por reso-
luções baixadas na mesma legislatura, em evidente
desconformidade com o § 2º do art. 15 da Carta de
1969, vigente à época, e não havendo contraprova
cabal que afaste as conclusões do parecer daquele
Tribunal, é de manter-se a condenação dos ex-
agentes políticos de restituir aos cofres públicos os
valores recebidos a maior. - 3 - Preliminares
rejeitadas e apelação não provida.

Acórdão
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Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2004. -
Edgard Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Trata-se de
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais em face de Orlando Ferreira de
Resende, Romeu Lopes, Brás Geraldo Lopes e outros
(8), respectivamente ex-prefeito, ex-vice-prefeito e
vereadores do Município de Camacho, objetivando a
restituição aos cofres públicos da remuneração por eles
recebida a maior enquanto exercentes de mandatos
eletivos no referido Município, no ano de 1987.

Adoto o relatório da sentença por correto e
acrescento que o i. Juiz a quo julgou o autor carece-
dor de ação em relação ao réu Orlando Ferreira de
Resende e, quanto aos demais litigantes, julgou
procedente o pedido inicial, para condená-los a
devolver ao erário municipal os valores recebidos
indevidamente, acrescidos de correção monetária a
partir do ilícito e juros de mora de 6% (seis por cento)
ao ano desde a citação. Quanto à sucumbência, os
requeridos foram condenados ao pagamento das
custas e despesas processuais, incluídos os hono-
rários periciais, na proporção de 1/10 (um décimo)
para cada (fls. 181/187).

Inconformados, apelam somente os réus Brás
Geraldo Lopes, José Bernardino Arantes, Geraldo
Cardoso Lamounier, Afonso Rodrigues da Silva e
Braz Alves Ferreira, suscitando preliminares de ile-
gitimidade ativa do Ministério Público e impro-
priedade da ação civil pública para a obtenção do fim
colimado. No mérito, alegam que a remuneração dos
ex-agentes políticos no exercício de 1987 foi fixada
corretamente, em consonância com resoluções
baixadas em 1986 e com os dispositivos da
Constituição da República de 1969, vigente à época.

Contra-razões às fls. 194/198, pela
manutenção do julgado.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça
às fls. 205/206-TJ, opinando pelo não-provimento do
recurso.

Conheço do recurso, presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

Preliminares.

Ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Argúem os apelantes a ilegitimidade ativa do
Ministério Público para o ajuizamento da ação civil
pública, à alegação de que a pretensão de ressarci-
mento de danos causados ao erário municipal não
se subsumiria em quaisquer das hipóteses previstas
na Lei n° 7.347/85.

A meu aviso, essa preliminar não merece ser
acolhida.

Com efeito, o art. 129 da Constituição da
República, ao dispor sobre as funções institucionais
do Ministério Público, conferiu à instituição a incum-
bência de promover ação civil pública “para a pro-
teção do patrimônio público e social, do meio ambi-
ente e de outros interesses difusos e coletivos” (inc.
III). Como perceptível, o texto constitucional pre-
tendeu incluir no âmbito de atuação do Ministério
Público a tutela dos recursos públicos, consoante
explicita PAULO MÁRCIO DA SILVA:

O novo modelo constitucional adotado a partir de
1988, dentre outras profundas transformações que
operou, cuidou de dispensar ao patrimônio público, à
Administração Pública em geral e aos seus agentes
muito maior atenção. Objetivando tutelar com mais
eficiência e zelo a res publica, passou a tratá-la com
prioridade, emprestando-lhe a qualidade de interes-
se difuso e coletivo, de forma a se permitir o alarga-
mento da titularidade ativa para sua defesa, con-
forme dispõe o inciso III do seu artigo 129.

(...)

Como se vê, encontra-se superada a dúvida existente
no que se refere à legitimidade ativa do Ministério
Público para a defesa do patrimônio público. O
patrimônio público é bem que afeta o interesse da
coletividade e, como tal, tem como um dos instru-
mentos de sua tutela a Ação Civil Pública. (In Inquérito
Civil e Ação Civil Pública: Instrumentos da Tutela
Coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 30-31.)

Com fundamento na lição acima transcrita e
tendo em vista que o pedido vestibular é expresso no
sentido de obrigarem-se os réus a restituir aos cofres
públicos a remuneração supostamente recebida a
maior quando eles eram agentes políticos no Município
de Camacho, o Ministério Público está legitimado a pro-
por a presente ação civil pública, visando à defesa do
patrimônio do referido Município. Essa orientação,
aliás, já se encontra consolidada no col. STJ, cabendo
transcrever o seguinte julgado:

Processual civil. Ação civil. Ministério Público.
Legitimidade.
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- 1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para
promover ação civil pública com a pretensão de exigir
a devolução de remuneração a maior recebida por
vice-prefeito, conforme decisão do Tribunal de Contas.

- 2. Após vigência da CF/88 foi ampliada a legitimi-
dade ativa do Ministério Público para propor ação
civil pública, especialmente na defesa dos
interesses coletivos, presente em tal concepção de
modo inequívoco o de se zelar pela integridade do
patrimônio estatal.

- 3. Inteligência do art. 1º da Lei nº 7.347/85, fazen-
do-se aplicação do comando posto no art. 129, III,
da CF/88.

- 4. Precedentes: REsp nº 67.148/SP (Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJU de 04.12.95, p. 42.148) e AI
nº 97.838/GO (Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJU de
28.03.96, p. 9.234).

- 5. Recurso provido para se afastar a extinção do
processo. (STJ, REsp 190.886/MG, 1ª Turma, Rel.
Min. José Delgado, j. em 20.05.1999, DJ de
30.08.1999, p. 38, RSTJ, 127/81.)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

Inadequação da ação civil pública.

Melhor sorte não assiste aos apelantes nesta
prefacial. Pelas mesmas razões deduzidas na prelimi-
nar de ilegitimidade, a ação civil pública apresenta-se
como via adequada para postular a devolução de valo-
res auferidos indevidamente por agentes políticos, em
defesa do patrimônio público, conforme disposto no
mencionado art. 129, inc. III, da CR. Neste sentido,
colhe-se da jurisprudência a seguir:

A ação civil pública é adequada à proteção do
patrimônio público, visando à tutela do bem jurídico
em defesa de um interesse público. (STJ, REsp
254.358/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, j. em 20.06.2002, DJ de 09.09.2002, p. 190.)

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Inconformam-se os apelantes com a sentença
que os condenou a restituir aos cofres públicos parte
da remuneração que teria sido indevidamente recebi-
da no exercício do mandato de vereador do Município
de Camacho, no ano de 1987, consoante apurado no
Processo n° 3.762/88, do Tribunal de Contas do
Estado. Segundo os recorrentes, a percepção daque-
les valores deu-se em conformidade com as reso-
luções fixadoras baixadas em 1986, observados os
limites e critérios estipulados em lei complementar.
Alegam, ainda, que não haveria prova de que o
estipêndio dos vereadores teria sido fixado em

desacordo com o § 2º do art. 15 da Carta de 1969, in
verbis:

Art. 15. (...)

§ 2º A remuneração dos vereadores será fixada
pelas respectivas Câmaras Municipais para a legis-
latura seguinte, nos limites e segundo critérios esta-
belecidos em lei complementar.

Da análise do dispositivo acima transcrito e
dos demais elementos trazidos aos autos, é de con-
cluir-se pelo acerto da sentença objurgada.

Com efeito, a documentação juntada às fls.
83/96 revela que, no período de outubro de 1986 a
junho de 1987, foram baixadas sucessivas resoluções
pela Câmara Municipal de Camacho, reajustando a
verba de representação do Presidente da aludida
casa legislativa e a remuneração de seus Vereadores,
a saber: Resoluções n° 58, de 13.10.1986 (fl. 83); 60,
de 21.01.1987 (fl. 84); 63, de 12.03.1987 (fl. 87); 66,
de 08.04.1987 (fl. 90); 69, de 14.05.1987 (fl. 93); 72,
de 30.06.1987 (fl. 96). Como se vê, os referidos atos
legislativos entraram imediatamente em vigor, elevan-
do os vencimentos do Presidente da Câmara
Municipal e dos Vereadores, ora apelantes, na mesma
legislatura.

Indubitavelmente, a concessão dos reajustes
em questão violou não só o já mencionado § 2º do art.
15 da Carta de 1969, mas também o art. 1º da Lei
Complementar n° 25, de 02 de julho de 1975, a qual
estabelece critérios e limites para a fixação da remu-
neração de vereadores. A propósito, transcreva-se o
indigitado dispositivo:

Art. 1º. As Câmaras Municipais fixarão a remuneração
dos Vereadores no final de cada Legislatura para vigo-
rar na subseqüente, observados os critérios e limites
determinados na presente Lei Complementar.

Essa foi a conclusão a que chegou o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, ao proceder à
fiscalização das contas do Município de Camacho
relativas ao exercício de 1987, conforme se vê dos
documentos de fls. 07/28-TJ extraídos do Processo
n° 3.762/88 daquele tribunal. Ao exame dos quadros
demonstrativos de recebimentos de fl. 07 e 08-TJ, os
quais se referem respectivamente aos vencimentos
do Presidente da Câmara e dos Vereadores, verifica-
se ter sido apurado o recebimento de diferenças a
maior pelos ex-agentes políticos, o que levou o
Tribunal de Contas do Estado, por maioria, a emitir
parecer prévio favorável à aprovação apenas parcial
das contas. Mencione-se, por oportuno, excerto do
voto do em. Relator, Conselheiro Hércules Diz:

(...) Os subsídios dos Vereadores acham-se irregu-
lares. Receberam a maior Cz$ 100.267,74.
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O Presidente da Câmara recebeu a maior Cz$
7.413,96.

Os senhores Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Presidente da Câmara deverão repor aos cofres
públicos as importâncias recebidas a maior devida-
mente corrigidas (fl. 27-TJ).

Assim, revestindo-se o parecer do Tribunal de
Contas acerca das irregularidades encontradas nas
remunerações dos integrantes do Poder Legislativo
Municipal da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, caberia aos requeridos a produção da
contraprova desta evidência de irregularidade. Nesse
diapasão, apesar de alegado por eles que os acrésci-
mos conferidos pelas objurgadas resoluções consis-
tiriam em mera atualização monetária, é bem de ver
que não se demonstrou cabalmente que ditos aumen-
tos se destinariam a recompor o valor da moeda, e
não a aumentar a remuneração. Ao revés, tem-se que
a própria prova pericial não favorece os apelantes,
pois nela também se apurou o recebimento de valores
a maior pelos ex-agentes políticos (fls. 138/141-TJ).

De tudo isso, dessume-se que deve ser man-
tida a condenação dos apelantes de restituir a
importância, indevidamente recebida, aos cofres
públicos, sendo oportuno mencionar o seguinte jul-
gado deste eg. Tribunal, proferido em hipótese simi-
lar à presente:

Ação civil pública. Ressarcimento ao erário. Ministério
Público. Legitimidade. Município. Agentes políticos.
Subsídios excessivos. Recebimento. Prova. (...)

- É procedente o pedido proposto pelo Ministério
Público, visando ao ressarcimento do erário munici-
pal, quando apurado prejuízo decorrente do recebi-
mento de subsídios excessivos pelos agentes políti-
cos, com base em elementos técnicos contidos em
parecer emitido pelo Tribunal de Contas, que não
restaram infirmados por prova contrária a cargo dos
demandados.

Rejeitam-se as preliminares e dá-se provimento par-
cial ao recurso. (TJMG, Ap. Cív. nº 258.543-8/000, 4ª
Câmara Cível, Rel. Des. Almeida Melo, j. em
21.11.2002, DJ de 18.02.2003.)

Com essas considerações, nego provimento
à apelação.

Custas recursais, pelos apelantes.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

-:::-

USUCAPIÃO - IMÓVEL - MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE QUE O TERRENO USUCAPIENDO PERTENCE AO
PODER PÚBLICO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC - POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - DEFICIÊNCIA A SER
SUPRIDA APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA -

PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DE MÉRITO

- Se o município não faz prova consistente e induvidosa da alegação de que o imóvel objeto do usucapião
é de sua propriedade, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC, não se pode elidir, de
maneira efetiva, o pretendido usucapião.

- Inexistindo nos autos prova de que o bem imóvel objeto da ação de usucapião seja de propriedade do
município, nem de que exista posse dos autores capaz de ensejar a procedência do pedido, a deficiência
deve ser suprida após dilação probatória e decisão de mérito. Portanto, é de se cassar a sentença que
decretou a extinção do processo, determinando o prosseguimento do feito até sentença de mérito, dando
oportunidade às partes para produção de provas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.344428-8/000 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des. RONEY OLIVEIRA

Ementa oficial: Apelação cível - Usucapião
extraordinário de bem imóvel - O Município de Montes
Claros alega a existência de desapropriação do ter-
reno - Ausência de registro público - Insuficiência de
provas - Inteligência do art. 333, inciso II, CPC -
Provimento do recurso - Cassação da sentença, para
prosseguimento do feito até decisão de mérito.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
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Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Roney Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Roney Oliveira - Trata-se de ação
de usucapião extraordinário de bem imóvel, interpos-
ta por José Nilson Bispo de Sá e sua mulher, Cirlândia
Rodrigues Ruas de Sá, sucedendo Benedita Pereira
de Freitas, contra o Município de Montes Claros, obje-
tivando a concessão do domínio do imóvel rural sito
na Avenida Leonel Beirão de Jesus com a Rua
Guaporé e Rua J, entre os Bairros João Botelho e
Sumaré (terreno medindo 12.200,20 m2).

Citados os interessados, na forma da lei, o
Município de Montes Claros apresentou contestação
(fls. 38/39), alegando tratar-se o terreno usucapiendo
de área pública.

Na sentença de fls. 80/82, o douto
Sentenciante decretou extinto o processo, sem julga-
mento do mérito, sob a argumentação de ser o imóvel
usucapiendo bem público, portanto sujeito às regras da
imprescritibilidade.

Em suas razões recursais de fls. 83/87, sus-
tentam os apelantes que lhes fora negado o direito
de se pronunciarem sobre os documentos juntados
pelo apelado, verificando-se neles certas irregulari-
dades, não se comprovando quem seja proprietário
do imóvel usucapiendo, por não haver no Cartório de
Registro de Imóveis qualquer indicação a respeito.

Contra-razões às fls. 90/92, em prol da confir-
mação da sentença.

Opina a PGJ, às fls. 102/106, pelo provimen-
to do recurso, para se anular a sentença, prosseguin-
do-se o feito, com sentença de mérito.

É o relatório.

Conheço do recurso.

Alega o Município de Montes Claros que parte
da área usucapienda, situada na Avenida Leonel Beirão
de Jesus, no Bairro João Botelho, é de sua pro-
priedade, inscrita no Registro Imobiliário sob o nº
01.18.093.06000.000.01, destinada à construção de
um parque municipal, aprovado pela Secretaria de
Planejamento e Coordenação, mediante decreto expro-
priatório que declarou de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área objeto da presente ação.

Informa, ainda, que a aludida desapropriação
teve seu trâmite regular, tendo já o Município de

Montes Claros pago à Empresa Sumaré Imobiliária
Ltda., proprietária do imóvel, a importância de R$
108.100,00 (cento e oito mil e cem reais), não tendo
sido, ainda, lavrada a devida escritura, o que já
estaria sendo providenciado.

O cerne da questão consiste na necessidade
de se saber se a área usucapienda foi realmente
desapropriada pelo Município de Montes Claros,
passando, assim, a ser considerada bem público.

Embora tenha o Município alegado a existência
de regular processo de desapropriação, não compro-
vou, suficientemente, tal fato de modo a não restar
dúvidas de seu direito, fazendo-se necessário que o
traga ele aos autos - prova consistente em favor da sua
propriedade, para que possa elidir, de maneira efetiva,
o pretendido usucapião. A teor do art. 333, inciso II, do
CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à
existência de fato impeditivo do direito do autor.

A respeito desse tema, já decidiu este Sodalício:

Ação de usucapião - Imóvel pertencente ao
domínio público - Ausência de comprovação. - A
teor do art. 333, inciso II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu quanto à existência de fato impedi-
tivo do direito do autor. Não fazendo prova da ale-
gação de que o imóvel pertence ao domínio públi-
co, é de se desconsiderá-la, pois, por si só, consti-
tui meio inábil à desqualificação do direito aquisiti-
vo da requerente (Processo nº 148.262-9/00,
Relator: Des. Páris Peixoto Pena, data da publi-
cação do acórdão: 06.08.1999).

Não vislumbro, nos autos, a existência de
prova suficiente, induvidosa, de que o bem objeto da
presente demanda seja de propriedade do
Município, ou mesmo que exista posse dos autores
capaz de ensejar a procedência do pedido de usu-
capião, deficiência que certamente restará suprida
após dilação probatória e decisão de mérito.

Lado outro, no que se refere à ausência de
transcrição no registro público, deve-se, também,
buscar com maior certeza o noticiado nos autos.

A transcrição imobiliária possui um fim específico,
que é a certeza da propriedade e publicidade, como
ensina Espínola em seu livro (Posse, Propriedade,
Condomínio, Direitos Autorais, p. 150).

É evidente que um instituto criado pelo Estado para
a garantia do direito de propriedade e para segu-
rança de terceiros não poderá, caso inexista trans-
crição, gerar direitos para o Estado, que poderia se
beneficiar, assim, com um seu serviço que não fun-
cionasse, o que seria o absurdo dos absurdos; ou
seja, que quem não cumpra bem suas funções
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precípuas venha a se beneficiar com a inadimplência
(Recurso Extraordinário nº 189.964-2/RJ).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a sentença, ensejando oportunidade de
dilação probatória, prosseguindo-se o feito até
decisão de mérito.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

O Sr. Des. Pedro Henriques - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO. 

-:::-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR FORA
DE SERVIÇO - CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO QUARTEL - ARMA DA CORPORAÇÃO -
INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - DANO MATERIAL - DANO MORAL - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS 

- O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular em virtude de homicídio pratica-
do por policial militar contra civil, com arma da corporação e no interior do quartel, mesmo estando o
agente policial de folga, sendo devida a indenização pleiteada pelos familiares da vítima. 

- Para arbitramento da indenização por danos materiais, devem-se considerar os rendimentos prováveis
da vítima e o limite de idade de 65 anos, média de duração de vida do homem brasileiro. 

- A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação ense-
je enriquecimento indevido, devendo o arbitramento ser feito com moderação, proporcionalidade ao grau de
culpa, ao porte financeiro das partes e de acordo com os critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0543.03.900038-4/001 - Comarca de Resplendor - Relator: Des. JOSÉ FRANCISCO BUENO

Ementa oficial: Responsabilidade objetiva -
Homicídio de civil por policial militar fora de serviço -
Arma da corporação - Crime cometido no interior de
quartel militar - Responsabilidade estatal presente -
Sentença reformada.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004. -
José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Francisco Bueno - Trata-se
de recurso interposto por Cacilda dos Santos e filhos
contra a r. sentença de fls. 232/236, que julgou
improcedentes os pedidos na ação de indenização
que movem contra o Estado de Minas Gerais. A ação
teve objetivo buscar ressarcimento para os
apelantes após Antônio José dos Santos, marido e
pai dos apelantes, ser assassinado por Edeilson
Eron Vieira, policial militar, no quartel de polícia local.

Sustenta a apelante, em síntese, que o crime foi
praticado por policial militar, armado pela corporação,

no interior de quartel de polícia. Portanto, o Estado,
como pessoa jurídica de direito público interno, seria
responsável pelos danos causados pelo seu agente,
que, não obstante estar de folga no momento da
fatídica ação, praticou o crime no papel de policial mili-
tar. Ademais, faz considerações negativas a respeito do
MM. Juiz que julgou o feito, requerendo que as prelimi-
nares fossem conhecidas como reclamação. Apresenta
suas razões e pede provimento final.

Em artigos de contrariedade, o Estado-apelado
apresenta suas razões, pleiteando, preliminarmente,
intempestividade do recurso, e, no mérito, improvimen-
to do mesmo, uma vez que não houve nexo de causali-
dade entre a falta administrativa e o dano ocorrido, ele-
mento máximo da teoria do risco administrativo adota-
da no âmbito da responsabilidade objetiva estatal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se escusa
a emitir parecer em homenagem à recomendação de
seu Conselho Superior.

Do necessário, esta a exposição.

Decide-se:

Há preliminares.

O apelante levanta considerações negativas
acerca do douto Magistrado a quo, acusando-o de
dolosa morosidade e requerendo, a título de preliminar,
que sua consideração seja recebida como reclamação.
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Data venia, não vislumbro qualquer desídia do
MM. Juiz do feito, que, aliás, lamentou em sua bem-
fundamentada sentença a extensa fase de instrução
promovida pelas partes, sendo que agora a parte der-
rotada se insurge de forma, no mínimo, deselegante.

Talvez a causa pudesse ter sido decidida imediata-
mente, pois era caso de se interpretar os fatos
incontestes e dar-lhes a correta definição jurídica,
diante do pedido de indenização. Praticamente
matéria de direito.

De qualquer forma, impossível atender ao
pedido “preliminar”, uma vez que a reclamação deve
ser dirigida ao Presidente deste Tribunal, para poste-
rior distribuição à Corte Superior, tudo na forma pre-
vista no Regimento Interno.

Preliminar de intempestividade.

Sustenta o apelado que o recurso é intem-
pestivo, pois o prazo começara a correr no dia
07.04.2003, conforme publicação de fls. 236.

Todavia, observa-se que naquela oportu-
nidade houve tão-somente publicação da sentença
no cartório, e não em diário oficial. A intimação à
parte da sentença ocorreu em 22.04.03, de modo
que o recurso protocolado em 30.04.03 é tempestivo.

Rejeito as preliminares.

Mérito.

O ponto controvertido na espécie é estabele-
cer se o Estado-apelado deve ser responsabilizado
pela ação criminosa de agente policial, quando este
não se encontrava em serviço.

Narram os autos que o policial Edeilson, quan-
do de folga, brigou com a vítima Antônio em um bar por
motivo fútil. Edeilson saiu do bar, retornou armado,
recebendo a informação de que o Antônio fora ao quar-
tel de polícia local. Edeilson foi ao seu encalço, encon-
trando-o no quartel, onde veio a disparar quatro vezes,
com arma da corporação, contra a vítima, dando-lhe a
morte.

Do exposto, constata-se que o crime foi
cometido com arma da corporação, e no interior de
recinto policial, por agente policial em folga.

Não há como, na espécie, sob qualquer ângu-
lo que se visualize a situação, afastar a responsabi-
lidade do Estado. Assim já entendeu o Supremo
Tribunal Federal no seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Policial civil.
Responsabilidade objetiva da Administração Pública
por ato ilícito praticado pelo agente público no exer-
cício das suas funções. Indenização devida. - 1. A

Constituição Federal responsabiliza as pessoas
jurídicas de direito público pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não
sendo exigível que o servidor tenha agido no exercí-
cio das suas funções. - 2. Dano causado por policial.
Responsabilidade objetiva do Estado em face da
presunção de segurança que o agente proporciona
ao cidadão, a qual não é elidida pela alegação de
que este agiu com abuso no exercício das suas
funções. Ao contrário, a responsabilidade da
Administração Pública é agravada em razão do risco
assumido pela má seleção do servidor. Recurso
extraordinário não conhecido (RE 135.310-SP).

O poder-dever de prestar segurança pública à
população, que leva o Poder Público a criar força poli-
cial, investindo cidadão em cargo policial, armando-o
com o munus de proteger a sociedade não pode ser
exercido sem que haja responsabilidade estatal.

Na espécie, por óbvio, foi investido na função
policial cidadão absolutamente despreparado, que,
utilizando-se da arma cuja propriedade é do Estado
de Minas Gerais, em ambiente onde o cidadão devia
se sentir mais protegido, um quartel de polícia, alve-
jou a vítima com diversos disparos, causando-lhe a
morte. O nexo de causalidade entre a culpa in eli-
gendo e a culpa in vigilando do Estado e o resultado
lesivo salta aos olhos. Assim já entendeu o egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

Civil e Processual Civil - Ação de indenização -
Responsabilidade civil - Disparo de arma de fogo por
policial militar em folga - Arma da corporação - Lesões
de natureza grave na vítima - Responsabilidade obje-
tiva do Estado - Indenização a título de dano moral e
pensionamento pela redução da capacidade laborati-
va - Acréscimo de juros compostos e moratórios -
Exclusão dos primeiros (Súmula nº 186 do STJ) -
Embargos de declaração rejeitados - Violação ao arti-
go 535 do CPC - Inocorrência (REsp 343.753-SP, Min.
Garcia Vieira).

Válida ainda a lição de HELY LOPES
MEIRELLES:

A teoria do risco administrativo faz surgir a obri-
gação de indenizar o dano, do só ato lesivo e injus-
to causado à vítima pela Administração. Não se
exige qualquer falta do serviço público, nem culpa
de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado. Na teoria da culpa administrativa, exige-se a
falta do serviço; na teoria do risco administrativo,
exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a
culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é
inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de
seus agentes, bastando que a vítima demonstre o
fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omis-
são do Poder Público. Tal teoria, como o nome está
a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública
gera para os administrados e na possibilidade de
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acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 21ª
ed., 1996, p. 561).

Esta apontada a falta administrativa e o nexo
de causalidade com o dano causado pelo agente
público, caracterizando a responsabilidade estatal. A
indenização pleiteada é legítima.

A indenização por danos materiais é devida,
pois existe nos autos informação de que a vítima
Antônio era o provedor da família e trabalhava como
ferreiro e serralheiro.

Os valores e a forma propostos para o arbitra-
mento dos danos materiais escapa à realidade. O
tempo sugerido de que a vítima ainda sobreviveria
trabalhando fica além do estabelecido pelo eg.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a respeito a
seguinte decisão:

Responsabilidade civil do Estado. Ação de inde-
nização. Ato ilícito. Morte da vítima. - 1 - A pensão a
quem a vítima devia alimentos deve corresponder à
duração provável da sua vida (65 anos). Não é pos-
sível presumir-se que, aos vinte e cinco anos, a víti-
ma não mais auxiliaria seus pais, prestando-lhes ali-
mentos (REsp 157.791-SP, Rel. Min. Waldemar
Zweiter, DJ de 03.11.98).

Para o arbitramento dos danos materiais,
consideram-se os rendimentos prováveis da vítima e
o limite de idade do homem médio brasileiro, 65
anos, fixando-se em R$ 216.000.00 (duzentos e
dezesseis mil reais).

O dano moral é patente diante da dor e do sofri-
mento causados pela perda do marido e pai, que não
tem preço, servindo a indenização apenas para mino-
rar esse sofrimento.

Entretanto, a indenização deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a
reparação enseje enriquecimento indevido, devendo

o arbitramento ser feito com moderação, propor-
cionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das
partes e de acordo com os critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, razão por que os arbi-
tro em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Condeno ainda o Estado de Minas Gerais a
pagar pensão vitalícia no valor correspondente a 1,5
salários mínimos (um salário mínimo e meio) men-
sal, uma vez que as apelantes dependiam dos rendi-
mentos da vítima para seu próprio sustento, e con-
siderando ainda o valor significativo das indeniza-
ções por danos morais e materiais.

Os honorários devem ser fixados em observân-
cia à regra contida no § 4º do art. 20 do CPC, pois ven-
cida foi a Fazenda Pública, motivo pelo qual os arbitro
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Isso posto, reformo a sentença para acolher
parcialmente o pedido inicial, condenando o Estado
de Minas Gerais a pagar aos autores a importância
de R$ 216.000.00 (duzentos e dezesseis mil reais),
correspondentes a danos materiais; R$ 34.000,00
(trinta e quatro mil reais), relativos a danos morais e
pensão correspondente a 1,5 salários mínimos (um
salário mínimo e meio) mensal, desde o evento
danoso até a idade de 25 anos para os filhos; e, para
a viúva, enquanto viver.

As prestações vencidas experimentarão juros,
e as fixas se submeterão à correção monetária, além
de juros, desde o evento danoso.

Custas e honorários já arbitrados, a cargo do
Estado de Minas Gerais.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - De
acordo.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

INVENTÁRIO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - ABERTURA - ADMISSIBILIDADE

- O inventário negativo, embora sem previsão no CPC, é admitido pela doutrina e pela jurisprudência.

Pede-se, com a sua propositura, a declaração judicial de que o falecido não deixou bens a serem inventa-

riados, para atender-se a alguma determinação legal, ou para evitar a causa suspensiva do art. 1.523, I, do

Código Civil de 2002.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0362.03.022537-3/001 - Comarca de João Monlevade - Relator: Des. WANDER
MAROTTA
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Ementa oficial: Apelação cível - Inventário
negativo - Possibilidade. - Pede-se com a propositu-
ra de ação de inventário negativo que o juiz declare
que o falecido não deixa bens, para fins de atender a
alguma determinação legal ou evitar a causa sus-
pensiva do art. 1.523, I, do Código Civil.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Wander Marotta - Irene Ferreira
interpõe apelação contra a r. sentença de fls. 08, que
indeferiu inicial da ação de inventário negativo, nos
termos do art. 295, III, CPC.

A apelante informa o falecimento de seu com-
panheiro, Iraci de Paula, ocorrido em 12 de agosto
de 1990. Da união entre eles nasceram dois filhos,
Marco Aurélio de Paula e Marlon Magno de Paula,
ambos maiores. Pede a abertura de inventário nega-
tivo, a fim de que seja declarada a inexistência de
bens a serem inventariados, para posterior regulari-
zação do pólo ativo de ação ordinária a ser proposta
contra a Caixa Econômica Federal.

Em sede recursal (fl.11), a recorrente susten-
ta a existência de interesse postulatório, razão pela
qual pugna pelo provimento do recurso, com retorno
dos autos para novo julgamento.

Em juízo de retratação (fl. 12), o MM. Juiz
manteve a decisão hostilizada, determinando a subi-
da dos autos a este eg. Tribunal.

Conheço do recurso.

Pede-se com a propositura de um inventário
negativo a declaração judicial de que o falecido não
deixa bens, para atender-se a alguma determinação
legal, ou para evitar a causa suspensiva do art.
1.523, I, do Código Civil.

O herdeiro responde pelas dívidas contraídas
pelo de cujus até a força de seu quinhão; assim, é

prudente que os herdeiros façam o inventário nega-
tivo, como forma de cientificar aos possíveis cre-
dores do falecido de que ele não deixa bens,
evitando futuras cobranças.

Dispõe o art. 1.792 do Código Civil:

O herdeiro não responde por encargos superiores às
forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do
excesso, salvo se houver inventário que a escuse,
demonstrando o valor dos bens herdados.

O inventário negativo, embora sem previsão
no CPC, ocorre na inexistência de bens, como têm
decidido os tribunais, a exemplo do entendimento
expressado no seguinte aresto da Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Inventário negativo - Inexistência de bens -
Processamento - Pedido deferido - Apelação provida.
- O inventário negativo é admitido pela doutrina e pela
jurisprudência e é de interesse para o cônjuge sobre-
vivente e herdeira. Para o cônjuge sobrevivente, com
o fim de positivar a inexistência de infração do art. 183,
III, do Código Civil. (Omissis.) Para os parentes, na
finalidade de sucessores do extinto, regularizarem o
passivo por ele deixado e evitarem que os bens par-
ticulares deles sejam responsabilizados por dívidas do
finado (Apelação nº 251.940, 25.05.1976, Relator
Des. Lafaiete Sales Junior).

Segundo Humberto Theodoro Júnior:

O inventário negativo não se acha expressamente dis-
ciplinado pelo Código. Nem por isso doutrina e
jurisprudência lhe recusam cabimento e utilidade (...)
O inventário negativo é, nessa conjuntura, o expedi-
ente criado pela praxe forense para provar que o óbito
se deu sem deixar bens a partilhar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a sentença e determinar o processa-
mento regular do feito.

Sem custas.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-
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Ementa oficial: Administrativo - Servidor público
- Adicional noturno - Direito constitucionalmente garan-
tido ao servidor. Garantia que não depende de regula-
mentação. Pressupostos preenchidos. - O direito à per-
cepção do adicional noturno, nos termos da Lei
Estadual nº 10.745/92, é de ser assegurado ao servidor
que trabalhe após as 22 horas. - Decisão confirmada.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2004. - Edilson
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edilson Fernandes - Trata-se de
recurso interposto contra a r. sentença proferida nos
autos da ação ordinária movida por Marinho Rômulo
de Avelar Filho, Norberto Lúcio de Medeiros, Ronaldo
Mendes Campelo, Thiers Ramos Pereira, Waldomiro
Costa Moura, Benfica Valadares Costa, Farley
Rodrigues dos Santos, Humberto Pereira da Silva,
Israel Vilela Silva e João Batista Barbosa Santos, con-
tra o Estado de Minas Gerais, que concluiu pela pro-
cedência do pedido, determinando ao Estado que pro-
ceda ao pagamento do “valor correspondente aos adi-
cionais noturnos, cuja quantificação será apurada em
fase de liquidação de sentença por arbitramento, com
incidência nas férias, décimos terceiros salários,
anuênios e qüinqüênios, respeitada a prescrição qüin-
qüenal, a teor da Súmula 85 do STJ”. Condenou,
ainda, o Estado-réu nas custas e honorários, fixados
estes em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, sustenta o apelante a ocor-
rência da prescrição das parcelas anteriores ao qüin-
qüênio que precedeu à propositura da ação, para, no
mérito, pugnar pela reforma da decisão, por não

terem os apelados direito ao adicional noturno, em
virtude da ausência de regulamentação legal.

Conheço do reexame necessário, bem como
do recurso voluntário, presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Vê-se dos autos que a r. sentença foi proferi-
da reconhecendo o direito à gratificação noturna pos-
tulada na inicial, inclusive no tocante ao reflexo de tal
benefício sobre férias, décimos terceiros e outras
parcelas, ressalvando, contudo, as parcelas atingidas
pela prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O Estado de Minas Gerais aborda em seu apelo
a prescrição das parcelas vencidas cinco anos antes da
propositura da ação, sendo certo que da r. sentença se
infere a análise do tema, com ressalva expressa das
parcelas abrangidas pela prescrição, não havendo, em
sede de recurso, nada a ser acrescentado.

No mérito, o único aspecto levantado pelo
recorrente diz respeito à falta de previsão legal do
pagamento de gratificação noturna para servidor
estadual.

Tem-se que os servidores públicos
estatutários encontram, na lei do ente político a que
estão vinculados, a disciplina do seu regime jurídico,
havendo, contudo, na Constituição Federal, a estipu-
lação de normas e princípios aplicáveis a todos os
servidores, independentemente do ente federado a
cujo quadro pertença.

Referidas normas e princípios consistem em
verdadeiros limites à atuação dos entes federados,
quando da estipulação do regime jurídico de seus
servidores, visto que haverão de ser observados os
contornos traçados constitucionalmente.

A propósito, estabeleceu o art. 39, § 2º, na
redação anterior à Emenda Constitucional nº 19/98:

§ 2º Aplica-se a esses servidores o disposto no art.
7.º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

Assim, certo é que aos servidores públicos
foram estendidos direitos do regime privado como:

SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL NOTURNO - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - GARANTIA
QUE NÃO DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO - LEI ESTADUAL Nº 10.745/92 - PRESSUPOSTOS

PREENCHIDOS - GRATIFICAÇÃO DEVIDA

- Ao servidor que trabalhe após as 22 horas é assegurado o direito à percepção do adicional noturno, nos
termos da Lei Estadual nº 10.745/92.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.860831-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. EDILSON
FERNANDES



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 200496

salário mínimo, irredutibilidade do salário, garantia
de salário nunca inferior ao mínimo para os que
recebem remuneração variável, décimo terceiro
salário, adicional noturno, salário-família, jornada
específica de trabalho, repouso semanal remunera-
do, hora extra, férias, licença à gestante, licença-
paternidade, proteção do mercado de trabalho da
mulher, adicional para atividades penosas e
proibição de diferença de salários, por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil.

A despeito de referidos direitos serem origi-
nários do regime privado, a sua regulamentação pelo
ente federado não é vedada, sendo que sua ausência
implica a adoção das leis ordinárias disciplinadoras da
matéria para a iniciativa privada. Além do que, é de se
ressaltar que a eficácia dos mesmos tem por berço as
premissas básicas definidas pela Constituição
Federal, o que lhes garante aplicabilidade imediata.

Contudo, no Estado de Minas Gerais, quanto
ao adicional noturno, tal discussão revela-se
infrutífera, visto que a Lei Estadual nº 10.745/92
regulamenta expressamente tal direito.

Dispõem os arts. 11 e 12 da lei supramen-
cionada:

Art. 11. O artigo 9º da Lei 10.363, de 27 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. O serviço noturno, prestado em horário com-
preendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia
e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunera-
do com o valor-hora normal de trabalho acrescido de
20 % (vinte por cento), nos termos de regulamento.

Desta forma, a conclusão que se impõe é no
sentido de que o servidor estadual que foi submetido
a serviço noturno não pode ser privado das
compensações financeiras respectivas, pouco
importando a forma como se desenvolve o trabalho.
Interessa, tão-somente, a verificação da ocorrência
da hipótese prevista na norma, o que, a toda evidên-
cia, ocorreu no caso dos autos, conforme se vê dos
documentos de fls. 60/69.

Pelo exposto, mantenho a sentença, no
reexame necessário, julgando prejudicado o recurso
voluntário.

Custas, pelo recorrente.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- De acordo.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - 
INDEFERIMENTO DE PLANO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO ART. 284 DO CPC

- Ofende o art. 284 do CPC a decisão que indefere de plano a petição inicial e extingue o processo, por
estar a peça vestibular desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, sem
conceder ao autor a oportunidade para correção da falha.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0522.03.003788-4/001 - Comarca de Porteirinha - Relator: Des. CLÁUDIO COSTA

Ementa oficial: Viola o art. 284 do CPC a decisão
que extingue o processo, por deficiência da petição ini-
cial, sem conceder ao autor a oportunidade para cor-
reção da falha. Recurso provido. - Sentença reformada.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 04 de março de 2004. -
Cláudio Costa - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Cláudio Costa - Conheço do recurso
voluntário, atendidos os requisitos de admissibilidade.

Ajuizada a medida de habeas data, entendeu o
Juízo sentenciante indeferir liminarmente a inicial, con-
forme decisão de fl. 11-TJ, sem, entretanto, conferir à
parte autora a oportunidade de emendar a inicial.
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No caso em exame, vê-se, pois, que foi extinto
o feito sem que se propiciasse à autora a emenda da
inicial, nos termos do que dispõe o art. 284 do CPC.

Ora, a extinção do feito, sem julgamento do
mérito, em função da ausência de documentos indis-
pensáveis à propositura da ação deve, necessaria-
mente, ser precedida na oportunidade para suprimen-
to da falha, na forma do art. 284 do CPC, até mesmo
em razão da função instrumental do processo.

Essa orientação, aliás, vem sendo consagra-
da pelo STJ, verbis:

Não estando a inicial acompanhada dos documentos
indispensáveis, deve o juiz determinar o suprimento,
e não indeferir de plano a inicial (RSTJ, 100/197).

Ofende o art. 284 do CPC o acórdão que declara
extinto o processo, por deficiência da petição inicial,
sem dar ao autor oportunidade para suprir a falha
(STJ - 1ª T., REsp 114.092-SP, Rel. Min. Humberto

Gomes de Barros, j. em 19.12.98, deram provimen-
to, v.i., DJU de 4.5.98, p. 81).

Deve o juiz, obrigatoriamente, determinar seja
emendada a inicial, no caso dos arts. 283 e 284;
somente se não for atendido é que poderá decretar
a extinção do processo (RSTJ, 17/355).

À luz do exposto, dou provimento ao apelo
para, reformando a sentença, determinar o retorno dos
autos ao primeiro grau, abrindo-se ensejo para que a
autora emende a inicial, com a juntada dos documen-
tos necessários à instrução da contrafé, na forma do
art. 284 do CPC.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - De acordo.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-

IPTU - PLANTA GENÉRICA DE VALORES - LEGALIDADE - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - NÃO-
COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS 

- A Lei Federal nº 4.657/1942 - Lei de Introdução ao Código Civil -, em seu art. 2º, § 1º, determina que lei
posterior revoga lei anterior no que lhe for contrária ou incompatível. Logo, se a legislação anterior
concedia benefícios fiscais a determinada classe de contribuintes e esse estímulo foi revogado por legis-
lação posterior, o lançamento e a cobrança do referido tributo devem ser efetuados nos moldes da legis-
lação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

- A planta de valores constitui um recurso prático adotado pela Administração Pública para possibilitar a
instituição e arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Trata-se de um instrumento que,
em nome do princípio da praticidade, utiliza-se de presunções para determinar o valor aproximado dos
imóveis e zoneá-los segundo as suas semelhanças (por exemplo, características do terreno).

- O contribuinte que questiona a validade de legislação municipal deve proceder à juntada da cópia da lei
cuja validade é questionada, já que cada legislação municipal trata de modo diferente a sua competência no
que concerne às taxas de serviços públicos. É certo que os limites estabelecidos pela Constituição Federal
e pelo Código Tributário devem ser respeitados, entretanto não há como se avaliar a validade ou invalidade
jurídica de uma lei perante o ordenamento sem que se proceda à análise das prescrições normativas conti-
das na legislação municipal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0155.03.004589-4/001 - Comarca de Caxambu - Relatora: Des.ª MARIA ELZA

Ementa oficial: Direito Tributário - IPTU -
Planta genérica de valores - Legalidade - Taxa de
serviços urbanos - Não-comprovação de ilegalidade
- Presunção de validade das normas jurídicas. - A Lei
Federal nº 4.657/1942 - Lei de Introdução ao Código
Civil -, em seu art. 2º, § 1º, determina que lei poste-
rior revoga lei anterior no que lhe for contrária ou
incompatível. Logo, se a legislação anterior concedia
benefícios fiscais a determinada classe de con-
tribuintes e esse estímulo foi revogado por
legislação posterior, o lançamento e a cobrança do

referido tributo devem ser mesmo efetuados nos
moldes da legislação vigente à época da ocorrência
do fato gerador. A planta de valores constitui um
instrumento de praticidade adotado pela
Administração Pública com o escopo de possibilitar a
instituição e arrecadação do Imposto Predial e
Territorial Urbano. Trata-se de um instrumento que,
em nome do princípio da praticidade, utiliza-se de
presunções para determinar o valor aproximado dos
imóveis e zoneá-los segundo as suas semelhanças
(por exemplo, características do terreno). O contribuinte
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que questiona a validade de legislação municipal deve
proceder à juntada da cópia da lei cuja validade é ques-
tionada, já que cada legislação municipal trata de modo
diferente a sua competência no que concerne às taxas
de serviços públicos. É certo que os limites estabeleci-
dos pela Constituição da República Federativa do Brasil
e pelo Código Tributário Nacional devem ser respeita-
dos, no entanto não há como se avaliar a validade ou
invalidade jurídica de uma lei perante o ordenamento
sem que se proceda à analise das prescrições norma-
tivas contidas na legislação municipal.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2004. -
Maria Elza - Relatora.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, a
Dr.ª Maria Odette Ferrari Pregnolatto.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Trata-se de ação
anulatória de lançamentos tributários ajuizada por
Edison Picolo em face do Município de Caxambu.

A sentença de fls. 128/135-TJ julgou total-
mente improcedentes os embargos do devedor, con-
siderando legal a legislação municipal no que con-
cerne ao IPTU e às taxas de conservação de
calçadas e de coleta de lixo.

Inconformado, o embargante apela para este
Tribunal de Justiça (fls. 142/158-TJ). Aduz que a
legislação municipal, no que diz respeito ao IPTU,
seria irregular e inconstitucional. Alega que a
Administração Pública municipal teria efetuado
lançamentos tributários irregulares e sem critérios
técnicos. Sustenta que as taxas de conservação de
calçadas e coleta de lixo seriam ilegais. Requer o
provimento do recurso de apelação.

Em contra-razões de apelação de fls.
163/167-TJ, o Município de Caxambu pede o não-
provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos para a sua admissibilidade, conhece-se
do recurso de apelação.

O recorrente sustenta que a legislação munici-
pal, no que diz respeito ao IPTU, seria irregular e

inconstitucional. Diz que a Municipalidade teria cobra-
do o referido tributo com respaldo em legislação
inconstitucional.

Inicialmente, o recorrente sustenta que a Lei
Municipal nº 854/1986, que concede benefícios refe-
rentes ao IPTU à rede hoteleira, não teria sido revo-
gada pela Lei Municipal nº 947/1989. Aduz, por con-
seguinte, que o IPTU deveria ser cobrado com
respaldo na legislação municipal de 1986.

Como bem ressaltado pelo Magistrado a quo,
não há nexo entre a irresignação do recorrente e seu
pedido de anulação de lançamento tributário. Isto
porque, como afirmado pelo apelante, os débitos tribu-
tários já foram extintos pelo pagamento. Não há como
se anularem lançamentos cujos débitos tributários
inclusive já foram extintos pelo pagamento efetuado
pelo contribuinte. Não há mais possibilidade jurídica
de se desconstituir o lançamento.

Há, por conseguinte, impossibilidade jurídica
do pedido de anulação de lançamento tributário.

No que diz respeito à inconformidade do
apelante com a Lei Municipal nº 947/1989, também
não resta razão ao recorrente.

A Lei Federal nº 4.657/1942 - Lei de Introdução
ao Código Civil -, em seu art. 2º, § 1º, determina que
lei posterior revoga lei anterior no que lhe for contrária
ou incompatível. Logo, a Lei Municipal nº 947/1989
dispôs sobre as alíquotas do IPTU de forma diversa
da Lei Municipal nº 854/1986, que lhe antecedera.
Logo, se a legislação anterior concedia benefícios fis-
cais a determinada classe de contribuintes e esse
estímulo foi revogado por legislação posterior, o lança-
mento e a cobrança do referido tributo devem ser
mesmo efetuados nos moldes da legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador.

No que concerne à Legislação Municipal nº
1.529/2000, o apelante sustenta que haveria mani-
festa ofensa ao princípio da isonomia, porque a
Municipalidade estaria tratando de forma diferencia-
da os contribuintes, estabelecendo zoneamento dos
bairros como requisito de comparação.

Sem qualquer razão o apelante.

A planta de valores constitui um instrumento
de praticidade adotado pela Administração Pública
com o escopo de possibilitar a instituição e
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Trata-se de um instrumento que, em nome do princí-
pio da praticidade, utiliza-se de presunções para
determinar o valor aproximado dos imóveis e zoneá-
los segundo as suas semelhanças (por exemplo,
características do terreno).
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Não há, in casu, ofensa ao princípio da isono-
mia. Ao contrário, a princípio, busca-se tratar igual-
mente os iguais e desigualmente os desiguais na
medida de suas desigualdades.

Em semelhante sentido os ensinamentos da
professora MISABEL DERZI:

Como é tarefa difícil para a Administração, em um
tributo lançado de ofício, como é o caso do IPTU,
avaliar a propriedade imobiliária de milhares de con-
tribuintes, medidas de simplificação da execução da
lei têm sido tomadas pelo Poder Executivo. Uma
dessas medidas são as plantas ou tabelas de valo-
res, que retratam o preço médio do terreno por
região ou o preço do metro quadrado das edifi-
cações, conforme padrão construtivo, portanto o
valor presumido do bem (DERZI, Misabel de Abreu
Machado. Notas ao Livro Direito Tributário Brasileiro,
de Aliomar Baleeiro. 11. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 249) (grifo nosso).

Destarte, não há fundamento legal que
ampare a inconformidade do recorrente, assim como
não foi demonstrada qualquer irregularidade no pro-
cedimento utilizado pela Administração Pública.
Também não foi demonstrada qualquer irregulari-
dade no que diz respeito à notificação do con-
tribuinte. Ademais, sabe-se que a notificação do
IPTU ocorre sempre no início do exercício fiscal, seja
por edital, seja pela emissão de guias de pagamento.
As alegações do recorrente não têm qualquer com-
provação ou fundamento jurídico.

Sustenta o recorrente que as taxas de conser-
vação de calçadas e coleta de lixo seriam ilegais.

Não obstante as afirmações da recorrente, não
foram juntadas aos autos as devidas cópias da legis-
lação municipal para que se procedesse à análise e
julgamento da pretensa ilegalidade da taxa de serviços
urbanos. Apesar de o recorrente apoiar-se em
jurisprudência dos Tribunais Superiores, cada legis-
lação municipal trata de modo diferente a sua com-
petência no que concerne às taxas de serviços públi-
cos. Decerto que os limites estabelecidos pela

Constituição da República Federativa do Brasil e pelo
Código Tributário Nacional devem ser respeitados, no
entanto não há como se avaliar a validade ou invali-
dade jurídica de uma lei perante o ordenamento sem
que se proceda à analise das prescrições normativas
contidas na legislação municipal.

Destarte, não tendo sido comprovada qual-
quer ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas
municipais contestadas pelo apelante e diante da
presunção de validade das normas no ordenamento
jurídico, é de se manter o entendimento da decisão
de primeira instância.

Diante de tais considerações, com respaldo no
artigo 138 do Código Tributário Nacional, no princípio
da obrigatoriedade da fundamentação dos atos
jurisdicionais (art. 93, inciso IX, da Constituição
Brasileira), e no princípio do livre convencimento moti-
vado (art. 131 do Código de Processo Civil), nega-se
provimento à apelação.

Custas recursais pelo apelante.

O Sr. Des. Cláudio Costa - Peço vista dos autos.

Súmula - APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL,
VOTOU A RELATORA, NEGANDO PROVIMENTO,
TENDO O REVISOR PEDIDO VISTA.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, a Dr.ª
Maria Odette Ferrari Pregnolatto.

O Sr. Presidente (Des. José Francisco Bueno)
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão do dia
05.02.2004, a pedido do Revisor, após sustentação
oral e de votar a Relatora negando provimento.

O Sr. Des. Cláudio Costa - No caso concreto,
acompanho o voto da eminente Relatora, in totum.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

VENCIMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO EM COMISSÃO - CONTRAPRESTAÇÃO -
NÃO-PAGAMENTO - MUNICÍPIO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE - REMUNERAÇÃO
DEVIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - EX-PREFEITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INADMISSIBILIDADE -

MATÉRIA DE DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA

- Não se admite a denunciação da lide a ex-prefeito em ação de cobrança movida por servidor comissionado
para recebimento de vencimentos não pagos pelo município, se o processamento da lide secundária
demandaria a apuração de questão mais complexa, qual seja, a responsabilidade do ex-agente político.
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Ementa oficial: Constitucional - Administrativo -
Processual Civil - Ação de cobrança - Denunciação da
lide ao ex-prefeito - Inadmissibilidade - Cerceamento
de defesa - Matéria de direito - Inocorrência -
Exercício de cargo comissionado - Princípios da legali-
dade e da moralidade - Remuneração devida. - 1 -
Não se admite a denunciação da lide a ex-prefeito em
ação de cobrança movida por servidor comissionado
para recebimento de vencimentos não pagos pelo
município, se o processamento da lide secundária
demandaria a apuração de questão mais complexa,
qual seja, a responsabilidade do ex-agente político. -
2 - Se as questões suscitadas versarem apenas sobre
matéria de direito e a pretendida prova testemunhal
em nada aproveita ao requerido, não importa cercea-
mento de defesa o julgamento antecipado da lide. - 3
- Sem embargo da alegada ausência de recursos
financeiros e necessidade de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o município deve arcar com
a remuneração devida pelo efetivo exercício pela
autora do cargo comissionado de diretora de escola,
assim homenageando os princípios da legalidade e da
moralidade e evitando o enriquecimento indevido da
Administração. - 4 - Agravo retido não provido,
preliminar rejeitada e apelação não provida.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRA-
VO RETIDO E À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 18 de março de 2004. -
Edgard Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Trata-se de
ação de cobrança ajuizada por Margarida Freitas
Ferreira em face do Município de Couto Magalhães de
Minas, pretendendo receber a importância de R$322,00
(trezentos e vinte e dois reais), correspondente ao

vencimento do mês de dezembro de 2000, que seria
devida pelo exercício do cargo em comissão de dire-
tora da Escola Municipal São Judas Tadeu.

Adoto o relatório da sentença (fls. 36-TJ), por
fiel, e acrescento que o i. Juiz da 1ª Vara de Diamantina
julgou procedente o pedido, para condenar o réu a
pagar à autora a importância de R$322,00 (trezentos e
vinte e dois reais), corrigida desde o inadimplemento,
com juros legais a partir da citação. Não houve a remes-
sa ex officio.

Inconformado, apela o Município de Couto de
Magalhães de Minas, suscitando preliminar de cercea-
mento de defesa. No mérito, bate-se pela improcedên-
cia do pedido de cobrança, sob o argumento de que,
em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Municipalidade não tem recurso suficiente para saldar
dívida contraída na Administração anterior. Pede a
apreciação do agravo retido de fls. 28-TJ.

Embora regularmente intimada, a apelada
não apresentou contra-razões.

Conheço do recurso voluntário, presentes os
pressupostos de admissibilidade, não sendo o caso
de remessa necessária, pois o valor é inferior ao limi-
te do § 2º do art. 475 do CPC.

Agravo retido.

O recorrente pleiteou na apelação o exame do
agravo retido de fls. 28-TJ, tempestivamente interposto
contra a decisão interlocutória que indeferiu a denuncia-
ção da lide a Geraldo Alves Ferreira, ex-Prefeito do
Município de Couto de Magalhães de Minas.

A meu aviso, nenhuma razão socorre o
agravante.

Com efeito, o cabimento da lide secundária
deve ser objeto de exame que considere as circuns-
tâncias concretas de sua cogitação, pois a admissão
desarrazoada de novos fundamentos que deman-
darão a produção de provas específicas pode frustrar
o propósito daquele instituto processual, ao provocar
ou a inversão de seus efeitos, perpetuando a

- Se as questões suscitadas versarem apenas sobre matéria de direito e a pretendida prova testemunhal
em nada aproveita ao requerido, não importa cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

- Sem embargo da alegada ausência de recursos financeiros e necessidade de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o município deve arcar com a remuneração devida pelo efetivo exercício pela
autora do cargo comissionado de diretora de escola, assim homenageando os princípios da legalidade e
da moralidade e evitando o enriquecimento indevido da Administração.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0216.01.011279-7/001 - Comarca de Diamantina - Relator: Des. EDGARD
PENNA AMORIM
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demanda, ou a banalização de questão tecnicamente
mais complexa do que a responsabilização do Estado,
qual seja, a apuração de responsabilidade do agente
público e os desdobramentos desta na esfera civil.

No caso dos autos, a demanda acessória
teria por objeto a verificação da responsabilidade do
ex-Prefeito Municipal, mediante a análise da sua atu-
ação à luz dos princípios informadores da atividade
administrativa, envolvendo o grau de culpa do
agente e a verificação de descumprimento das
regras de responsabilidade fiscal, tudo dependente
de instrução dos autos com provas sobre a gestão
do litisdenunciado. Assim, a apuração de responsa-
bilidade do ex-agente político é suficientemente com-
plexa para se negar a viabilidade prático-processual
de processá-la juntamente com uma ação, cujo pedi-
do se funda na vedação ao locupletamento ilícito do
Município de Couto de Magalhães de Minas, em
decorrência de vencimentos não pagos a servidor
comissionado. Com isso, é de concluir-se pelo
descabimento da denunciação da lide pleiteada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo
retido.

Preliminar: Cerceamento de defesa.

Insurge-se o apelante contra o fato de o i. Juiz
da causa ter julgado antecipadamente a lide, sem ao
menos oportunizar a produção de prova teste-
munhal, expressamente pleiteada na contestação e
na manifestação de fl. 29-TJ.

É cediço que ao juiz é permitido decidir desde
logo, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, apresentando-se despicienda a produção de
provas, nos termos do art. 330, inc. I, do CPC. Nesse
sentido a jurisprudência:

Constantes dos autos elementos de prova sufi-
cientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada anteci-
padamente a controvérsia (STJ, 4ª Turma, Ag nº
14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
em 14.12.91, DJU de 3.2.92, p. 472).

O julgamento antecipado da lide, sobre questão uni-
camente de direito, não constitui cerceamento de
defesa, se feito independentemente de prova teste-
munhal, protestada pelo réu (RTJ, 84/255).

Cuida-se, na espécie, de ação de cobrança de
remuneração que seria devida à autora pelo exercício
do cargo de diretora de escola, no qual foi investida por
livre nomeação. Em sede de defesa, além da alegação
de que seria ônus da requerente demonstrar o efetivo
exercício da atividade relativa ao mencionado cargo, o
requerido asseverou que caberia ao ex-Prefeito o
pagamento do débito.

Compulsando os autos, tem-se que as partes
os instruíram suficientemente os autos com docu-
mentos para demonstrar as suas alegações, sendo
certo que a prova testemunhal em nada aproveitaria
à defesa do réu, sobretudo porque ele nem sequer
justificou a sua finalidade (fls. 29-TJ).

Assim, desnecessária a produção de outras
provas, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito.

A questão posta em julgamento resume-se
em saber se seria ou não devida pelo Município
Couto de Magalhães de Minas a importância de
R$322,00 (trezentos e vinte e dois reais) relativa aos
vencimentos do mês de dezembro de 2000, quando
a autora teria desempenhado o cargo em comissão
de diretora de escola junto àquele Município.

As razões de reforma da sentença de origem
podem ser resumidas no seguinte excerto:

Ora, se é certa a existência da dívida para com o
apelado, não é menos verdadeiro que, por força da
sobredita Lei, acha-se o atual Prefeito sem recursos
financeiros para solver a obrigação contraída na
administração anterior (fls. 42).

Como se vê, o apelante não nega, nesta sede
recursal, o desempenho do cargo de diretora pela
requerente em dezembro de 2000 e o inadimplemento
da Administração na contraprestação daquele serviço.
Limita-se a asseverar a indisponibilidade de numerário
em caixa para saldar dívidas de Administrações anteri-
ores, sobretudo em face das imposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal e das previsões da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.

Com a devida vênia do recorrente, revelando-
se incontroverso que a autora exerceu o cargo de dire-
tora de escola em dezembro de 2000, sem a respecti-
va contraprestação, não poderia a Municipalidade
escusar-se do pagamento do valor devido invocando a
seu favor a falta de recursos financeiros.

De fato, a atuação da Administração Pública
deve estar sempre pautada nos princípios da legalidade
e da moralidade (CR, art. 37, caput), o que significa dizer
que ela deve agir em conformidade com a lei, com leal-
dade e boa-fé. Nesse sentido, não se admite que, tendo
a autora exercido o cargo comissionado no período indi-
cado, o Município não cumpra com a sua obrigação
legal de pagar as parcelas salariais correspondentes,
locupletando-se indevidamente.

Daí o entendimento deste eg. Tribunal de que
a Administração Pública deve honrar o pagamento
da remuneração do servidor que tenha exercido
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cargo em comissão, independentemente da
disponibilidade de numerário em caixa:

Direito Administrativo. Ação de cobrança. Município.
Enriquecimento sem causa. Vedação. - A falta de
numerário disponível em caixa não dispensa a
Administração Pública de pagar os vencimentos
decorrentes da prestação de serviços por servidor
nomeado para o exercício de cargo em comissão. A
ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem
indevida, sob pena de se caracterizar o
enriquecimento ilícito do município (TJMG, Ap. Cív. nº
201.147-6, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Almeida
Melo, j. em 1º.03.2001, publ. em 10.04.2001.)

Diante do exposto, evidenciado o efetivo
exercício do cargo público sem que tenha havido a
devida contraprestação à autora, procede a preten-

são deduzida na ação de cobrança, devendo ser
integralmente mantida a sentença.

Com essas considerações, nego provimento
à apelação.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E
À APELAÇÃO.

-:::-

EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA MATERIAL -
MODIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 741 DO CPC

- É inadmissível a modificação dos efeitos da coisa julgada material por meio de embargos à execução
fundada em título executivo judicial, uma vez que estes se restringem às hipóteses elencadas no art. 741
do CPC, cuja enumeração é taxativa e não admite interpretação extensiva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.00.025224-8/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. CARREIRA
MACHADO

Ementa oficial: Ação executiva fundada em
título executivo judicial - Ofensa à coisa julgada
material - Inadmissibilidade. - Não se podem modi-
ficar os efeitos da coisa julgada material por meio de
embargos à execução de sentença, não sendo este
o meio hábil, devendo estes restringir-se às hipóte-
ses elencadas nos incisos do art. 741 do Código de
Processo Civil, que possui enumeração taxativa.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM ACOLHER PRELIMINAR DE
COISA JULGADA E EXTINGUIR O PROCESSO NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2004. - Carreira
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - Trata-se de
reexame necessário e de primeira apelação cível
interposta por Ipremu-Instituto de Previdência
Municipal de Uberlândia contra Leda Siebert Siqueira
em face da sentença de fls. 391/393 proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, que, em embargos à execução fundada
em título executivo judicial opostos pela ora primeira
apelante, julgou-os improcedentes, condenando a
embargante nas custas e honorários advocatícios
fixados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Interpôs a primeira apelada, ainda, recurso
adesivo, para reformar o quantum devido a título de
honorários advocatícios, uma vez entender ser peque-
na a verba no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
sendo que o valor da condenação supera o montante
de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Pede, ao
final, a fixação da quantia arbitrada como honorários
de advogado entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do
valor da causa, corrigida a partir do ajuizamento.

Conheço do reexame necessário e de ambos
os recursos, por estarem presentes seus requisitos
de admissibilidade.

O acórdão de fls. 372/377-TJ, que confirmou
a sentença de fls. 319/322-TJ, que declarou o direito
da autora à aposentadoria por tempo de serviço,
condenando o réu ao pagamento do respectivo
benefício a partir de fevereiro de 1994, acrescido de
juros e de correção monetária, na forma da lei, tran-
sitou em julgado, conforme certidão de fl. 381-TJ.

Não se podem modificar os efeitos da coisa
julgada material por meio de embargos à execução
de sentença, não sendo este o meio hábil.
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Prescreve o art. 467 do Código de Processo
Civil denominar-se coisa julgada material a eficácia
que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

Já o art. 468 do mesmo diploma legal disci-
plina fazer lei entre as partes, nos limites da lide e
das questões decididas, a sentença que julgar total
ou parcialmente a lide.

Passada em julgado a sentença de mérito,
reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações
e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhi-
mento como à rejeição do pedido (art. 474, idem).

Conforme ensina LUIZ RODRIGUES
WAMBIER,

os embargos à execução fundada em título executivo
judicial (...) não podem abordar matérias que foram ou
deveriam ter sido objeto do procedimento que levou à
formação do título (...). Parte-se da consideração de
que já se deu oportunidade de exercício do contra-
ditório e da ampla defesa no anterior procedimento em
que se formou o título (WAMBIER, Luiz Rodrigues
(coord.). Curso Avançado de Processo Civil v. 2, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998).

ARAKEN DE ASSIS complementa ao afirmar
que:

os embargos contra título executivo judicial apresen-
tam cognição sumária. Eles estabelecem rígidos limi-
tes ao conhecimento do juiz e à liberdade das partes
na delimitação do objeto litigioso. E não há área
incógnita, preservando exceções para um processo
subseqüente, porque a zona em questão foi recober-
ta pela autoridade da coisa julgada do processo ante-
rior, no qual se criou o título (ASSIS, Araken de.
Manual do Processo de Execução. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998).

Prescreve o art. 741 do Código de Processo
Civil, in verbis:

Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os
embargos só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade de citação no processo de con-
hecimento, se a ação lhe ocorreu à revelia;

II - inexibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução, ou nulidade desta até a
penhora;

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extin-
tiva da obrigação, como pagamento, novação, com-

pensação com execução aparelhada, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença;

VII - incompetência do juízo da execução, bem
como suspeição ou impedimento do juiz.

O elenco do artigo supracitado é taxativo, não
se admitindo interpretação extensiva, sendo que o caso
em tela não se enquadra em qualquer das hipóteses
legais do diploma processual civil pátrio.

Prescrevem os arts. 267, V e § 3º, e 301, VI e §
4º, do Código de Processo Civil que o processo deverá
ser extinto, sem julgamento do mérito, quando ocorrer
coisa julgada, devendo tal preliminar ser levantada de
ofício pelo juiz, quando não argüida pelas partes.

No que tange ao quantum fixado a título de
honorários advocatícios, não merece reparos a sen-
tença de primeiro grau.

O art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil
preceitua que, nas causas em que for vencida a
Fazenda Pública e nas execuções, embargadas ou
não, os honorários serão fixados consoante apreci-
ação eqüitativa do juiz, atendidos os seguintes
critérios, quais sejam, o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, não há de se falar, portanto,
em aplicação do § 3º do art. 20 do diploma processual
civil, que preceitua a fixação dos honorários entre 10
(dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Com efeito, o Magistrado a quo aplicou corre-
tamente a norma insculpida no dispositivo legal
supramencionado, ao arbitrar o montante da verba
honorária em R$8.000,00 (oito mil reais), condizente
com a atuação profissional do advogado, que foi
remunerado condignamente.

Em face do exposto, em reexame necessário,
acolho preliminar de coisa julgada e julgo extintos os
embargos à execução, restando prejudicados ambos
os recursos voluntários.

Condeno nas custas o embargante, além de
honorários advocatícios fixados em R$8.000,00 (oito
mil reais).

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

O Sr. Des. Hyparco Immesi - De acordo.

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR DE
COISA JULGADA E EXTINGUIRAM O PROCESSO
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS
OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

-:::-
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IMISSÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO DE TÍPICA REIVINDICAÇÃO - POSSIBILIDADE DE TUTELA
ANTECIPADA COM OS ESPECÍFICOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC

- A antiga ação de imissão de posse como procedimento especial não existe no Código de 1973, poden-
do a reivindicatória, no entanto, receber antecipação de tutela, desde que satisfeitos os requisitos do art.
273 do CPC, o que, no entanto, se nega, se não houver a presença de todos, inclusive do periculum in mora
ou do abuso de direito.

AGRAVO Nº 1.0024.02.853350-3/002 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ERNANE FIDÉLIS

Ementa oficial: Imissão de posse -
Procedimento de típica reivindicação - Possibilidade de
tutela antecipada com os específicos requisitos do art.
273 do CPC. - Aantiga ação de imissão de posse, como
procedimento especial, não existe no Código de 1973,
podendo a reivindicatória, no entanto, receber anteci-
pação de tutela, desde que satisfeitos os requisitos do
art. 273 do CPC, o que, no entanto, se nega, se não
houver a presença de todos, inclusive do periculum in
mora ou do abuso de direito.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2004. - Ernane
Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Não existe no
Código de 1973 o antigo procedimento chamado
ação de imissão de posse, referente a imóvel
adquirido, cabendo, em tal hipótese, o simples pedi-
do reivindicatório.

Possível será, como em qualquer procedimento
do processo de conhecimento, a antecipação da tutela.
No entanto, mister se faz a ocorrência dos requisitos
específicos, objetivos e subjetivos, do art. 273 do CPC.

No caso dos autos, comprovada está a
arrematação extrajudicial, mas relevantes são os fun-
damentos da defesa no pedido reivindicatório, quan-
do se argúi que a matéria se encontra sub judice, com
pleno atendimento ao princípio do livre acesso à
Justiça e da impossibilidade de se suprimir do
Judiciário apreciação de qualquer lesão de direito, o
que descaracteriza o abuso de defesa.

Além do mais, não há, evidentemente,
demonstração de periculum in mora que justifique a
antecipação, já que o Estado de Minas Gerais não
apresenta relato de qualquer carência concreta do
imóvel habitado pela humilde família dos agravantes.

Com tais considerações, dou provimento ao
recurso, cassando a liminar respectiva.

Custas pelo agravado.

É o meu voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

OUTORGA UXÓRIA - SUPRIMENTO - CASAMENTO - REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - DESNECESSI-
DADE - ART. 1.647 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - CUSTAS E

HONORÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DO CPC

- Com o advento do Código Civil de 2002, com realce para seu artigo 1.647, tornou-se desnecessária a
autorização do outro cônjuge, referendando alienação de bens imóveis, quando casados sob regime de
separação absoluta. 

- A teor do art. 26 do CPC, o reconhecimento do pedido formulado não exime quem o reconheceu de cus-
tas e honorários.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.828636-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ALVIM SOARES
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Ementa oficial: Suprimento de outorga uxória -
Regime de separação de bens - Desnecessidade -
Códigos Civis de 1916 e 2002 - Reconhecimento do
pedido - Honorários advocatícios - Inteligência do artigo
26 do CPC. - Com o advento do Código Civil de 2002,
com realce para seu artigo 1.647, tornou-se
desnecessária a autorização do outro cônjuge, referen-
dando alienação de bens imóveis, quando casados sob
regime de separação absoluta. Ainda que, em situações
que tais, haja reconhecimento do pedido formulado, tal
ato não exime quem o reconheceu, devendo, pois,
responder pelas custas e honorários advocatícios; neste
sentido, estatui o artigo 26 do CPC.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004. - Alvim
Soares - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo apelado, o Dr.
Aloísio Maciel Ferreira.

O Sr. Des. Alvim Soares - Conheço do recur-
so, eis que próprio, ofertado ao seu oportuno tempo
e devidamente preparado.

Perante a Oitava Vara de Família desta
Capital, o ora apelado P.C.O., ajuizou a presente
ação de suprimento de outorga uxória em face de sua
mulher E.C.P., alegando que, precisando vender um
imóvel em Belo Horizonte do qual é proprietário antes
mesmo de contrair matrimônio com a requerida,
necessitava da assinatura desta, apesar de terem
convolado núpcias sob o regime de separação total
de bens; entretanto, apesar de ter sido notificada
extrajudicialmente para apôr sua outorga na docu-
mentação necessária, a suplicada assim não agiu;
ante tal recalcitrância, requereu, ao final, a expedição
de alvará de suprimento de outorga uxória, para que
pudesse alienar o referido imóvel, sem a necessidade
da assinatura de seu cônjuge, de quem se encontra
separado de fato; juntou documentos.

Apesar de a ação ter sido distribuída em 19
de setembro de 2002, a ré somente foi citada em 15
de maio de 2003 e o mandado citatório juntado em
25 de junho de 2003, (fls. 21-v.-TJ); apresentada
defesa na modalidade de contestação (fls. 89/90-TJ),
requerendo a extinção do processo, por perda do
objeto, eis que o novo Código Civil dispensa a outor-
ga uxória/marital para alienação de bens imóveis nos

casamentos regidos pela separação total de bens;
mesmo assim, mostrou a requerida sua total con-
cordância quanto ao ansiado na exordial.

O Promotor de Justiça com atuação naquele
juízo manifestou-se à fl. 94-TJ, entendendo que a
venda de imóveis por pessoas casadas sob a égide
do Código anterior depende de outorga uxória/mari-
tal, nos termos do artigo 2.035 do novo Código Civil;
sentença monocrática encartada às fls. 96/99-TJ,
julgando procedente o pedido angular.

Não se conformando com o decidido planicial-
mente, a então requerida ofertou recurso de apelação,
cujas razões estão emolduradas às fls. 101/110-TJ,
entendendo, preliminarmente, ter-se operado a nuli-
dade da sentença, eis que o Ministério Público não
emitiu parecer final; no mérito, repetiu a argumentação
de que o atual Código Civil não exige o pleiteado e que
os honorários advocatícios arbitrados foram bastante
elevados; contra-razões de fls. 113/122-TJ, batendo
pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A douta Procuradoria Geral de Justiça mani-
festou-se nos autos às fls. 130/138-TJ, opinando
pelo desprovimento do recurso.

Data venia, após analisar percucientemente
estes autos, sopesando as argumentações das
partes, bem como as provas documentais carreadas
aos autos, cheguei à mesma conclusão esposada
pela ilustre Julgadora monocrática, que dera o desate
esperado à lide.

A preliminar argüida de nulidade da sentença
em virtude da não-apresentação de parecer final por
parte do Ministério Público não merece ser acolhida.

A Promotora de Justiça com atuação no pre-
sente feito opinou às fls. 94/94-v.-TJ, entendendo
que as pessoas que contraíram matrimônio antes da
entrada em vigor do atual Código Civil devem sub-
meter-se às regras estipuladas pelo Código Civil de
1916; adiante, pugnou que as procuradoras da então
suplicada fossem instadas para, expressamente,
consignar a concordância do cônjuge-virago sobre o
pedido constante da preludial.

Despicienda, ao meu aquilatar, tal confir-
mação, eis que a peça contestatória é de uma
clareza solar no que tange a essa concordância;
ademais, a manifestação da douta Procuradoria-
Geral de Justiça supre qualquer falha ocorrida na
instância inferior.

Rejeito tal preliminar.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a
apelante; pretende a extinção do processo sem julga-
mento do mérito, por falta de objeto, eis que, ao seu
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exclusivo talante, o novo Código Civil dispensou a exi-
gibilidade da outorga uxória/marital para venda de
bens imóveis daqueles casados sob o regime de sepa-
ração total de bens.

Data venia, dissinto de tal colocação; à fl. 12-TJ,
constata-se que o casamento realizado entre as partes
se consolidou sob o regime de separação total de bens;
por datado de 25.03.96, sob a égide do Código Civil de
1916; à fl. 24-TJ, pode-se perceber que a ação foi pro-
posta em 19.09.02, isto é, sob o comando do pré-fala-
do Código; o princípio tempus regit actum aqui tem apli-
cação, vez que o autor não poderia requerer algo que
imprevisto em legislação posterior; no presente caso,
vale a data da propositura da ação, e não a da citação.

Assim dispunha o artigo 235 do antigo Código
Civil:

O marido não pode, sem consentimento da mulher,
qualquer que seja o regime de bens:

I - alienar, hipotecar ou gravar de ônus real os bens
imóveis, ou direitos reais sobre imóveis alheios (...).

Realça-se que a concordância manifestada
na contestação não leva à extinção do feito, mas ao
julgamento de procedência do pedido do autor, eis
que presentes os requisitos de validade e eficácia do
reconhecimento.

Finalmente, no que pertine à condenação da
verba sucumbencial e custas, tenho que agiu a
Magistrada sentenciante com acerto; não há falar em
excesso do valor arbitrado.

Bem realçado no ato sentencial:

O reconhecimento do pedido não exime quem o
reconheceu de custas e honorários, pelo contrário,
o Código de Processo Civil é expresso no sentido
de que o ônus deve ser suportado por quem o
reconheceu (artigo 26 do CPC).

O valor fixado seguiu as regras estipuladas
pelo artigo 20 do Codex Instrumental Civil, eis que
respeitou o grau de zelo do profissional, a natureza, a
importância da causa e, sobretudo, o trabalho realiza-
do pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Isso posto, nego provimento ao recurso avia-
do e mantenho incólume a sentença monocrática,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pela apelante.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos - De
acordo.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ICMS - COMPENSAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 102/00

- A alteração no regime de compensação do ICMS, advinda da Lei Complementar nº 102/00, editada com
fincas no art. 155, XII, c, da CF, pode ser detalhada no Estado por decreto, já que lei estadual contrária à
lei complementar deixa de ter aplicabilidade. 

- O regramento constitucional da não-cumulatividade do ICMS não tem a conotação que muitos lhe
querem dar. Se, de um lado, a Constituição Federal previu a não-cumulatividade, de outro, ensejou que a
lei complementar disciplinasse o regime de compensação do imposto, em clara demonstração de que a
sistemática deve ter regras.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.301120-2/000 - Comarca de João Monlevade - Relator: Des. RONEY
OLIVEIRA

Ementa oficial: Tributário - ICMS -
Compensação - Lei Complementar 102/00. - 1 - A
alteração no regime de compensação do ICMS, advin-
da da Lei Complementar 102/00, editada com fincas
no artigo 155, XII, c, da CF, pode ser detalhada no
Estado por decreto, já que lei estadual contrária à lei
complementar deixa de ter aplicabilidade. - 2 - O
regramento constitucional da não-cumulatividade do
ICMS não tem e não pode ter a ilimitada conotação
que se lhe quer dar. Se, de um lado, a CF previu a

não-cumulatividade, de outro, ensejou que a lei
complementar disciplinasse o regime de compen-
sação do imposto, em clara demonstração de que a
sistemática deve ter regras.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
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taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
REJEITAR A PRELIMINAR, NO REEXAME
NECESSÁRIO, E REFORMAR A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004. -
Roney Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo recorrido, o Dr.
Rodrigo Lima Mendes Campos e proferiu sustentação
oral, pelo apelante, o Dr. Paulo Ricardo Souza Cruz.

O Sr. Des. Roney Oliveira - Conheço do
recurso.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado
pela Cia. Siderúrgica Belgo Mineira contra ato do
Chefe da Administração Fazendária de João
Monlevade, apontado, na inicial, como “violador de
direito líquido e certo” da impetrante, que, na qualidade
de contribuinte do ICMS, defende o aproveitamento
dos créditos do imposto com supedâneo no texto origi-
nal da Lei Complementar 87/96, sem as alterações
introduzidas pela Lei Complementar 102/00, que alte-
rou a sistemática de creditamento do imposto.

Assevera a impetrante que as alterações intro-
duzidas na Lei Complementar 87/96, além de impli-
carem ofensa à regra constitucional da não-cumula-
tividade do imposto, demandam, para aplicação no
Estado, a edição de lei estadual alterando as regras
atuais. Segundo a impetrante, mera edição de decre-
to não atenderia à finalidade precípua de se adequar
a sistemática estadual às novas regras nacionais.

Negada inicialmente a liminar, a sentença de
fl. 54 concedeu a segurança nos termos pretendidos,
provocando o recurso fazendário de fl. 66, contraria-
do à fl. 88.

Invoca em seu recurso a Fazenda Estadual
preliminar de impropriedade do mandado de segu-
rança, que se voltaria, no caso, contra lei em tese.

Não se acolhe a preliminar. O writ pode ser
utilizado para afastar os efeitos concretos das leis
ditas inconstitucionais, como é o caso.

Sobre mandado de segurança ensina CELSO
AGRÍCOLA BARBI:

Mas, quando for publicada lei inconstitucional e hou-
verem os encarregados de sua execução tomado
providências para esse fim, todo aquele que tiver um
direito ameaçado por essas providências poderá vir a
juízo, através de mandado de segurança, impedir que
se consume a lesão de seu direito... (Do Mandado de
Segurança, Forense, 1984 - p. 172).

Nas considerações sobre o artigo 1º da Lei
1.533/51, encontramos os seguintes verbetes no
CPC de THEOTONIO NEGRÃO:

É cabível o mandado de segurança ‘se a lei gera
situação específica e pessoal, sendo, por si só, causa
de probabilidade de ofensa a direito individual’ (RSTJ,
8/438).

Noutro giro, tem-se que a ação mandamental
se ampara na ausência de lei estadual que autorize a
aplicação da Lei Complementar 102/00, situação que
igualmente afasta a preliminar, agora por descarac-
terizar o ataque direto à lei, deixando em relevo a
ausência de norma estadual autorizativa de sua apli-
cação no Estado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, duas questões devem ser
enfrentadas. A primeira pertinente à possibilidade de
aplicação das normas advindas da Lei Complementar
102/00 sem edição de lei estadual. A segunda, se, no
contexto da regra constitucional da não-cumulatividade
do ICMS, as limitações contidas na LC nº 102/00
devem subsistir.

Em tema de ICMS, cabe à lei complementar
disciplinar o regime de compensação do imposto.
Editada a Lei Complementar 87/96, que, em seu bojo,
contém regras relativas à compensação, sobreveio
lei estadual, não para que no Estado fossem adota-
dos os parâmetros da lei complementar, mas sim-
plesmente para lhes dar maior detalhamento.

Com as alterações introduzidas no regime de
compensação pela Lei Complementar 102/00, lei
estadual com ela conflitante perde eficácia. Segundo o
artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, “a lei pos-
terior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei ante-
rior”. Essa regra não deixa de ser aplicada tão-somente
por se tratar de leis editadas pela União e pelo Estado,
mormente quando a CF confere à lei complementar da
União competência para disciplinar a matéria.

De fato, compete aos Estados a instituição do
ICMS. Entretanto, instituído o imposto, sobrevindo
mudança em seu regime de compensação, matéria
afeta à lei complementar federal, não se exige novo
texto legal no âmbito estadual para que se apliquem
novas regras da compensação. O Estado pode ou
não instituir o imposto. Se instituído, a compensação
se submete à lei complementar, que, para vigência
no Estado, independe de texto legal estadual.
Recomendável apenas é o detalhamento da com-
pensação, que pode ocorrer por lei ou mero decreto.
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A existência de lei estadual anterior, conflitante
com o decreto que atualmente detalha a compen-
sação, não significa de modo algum sobreposição do
ato administrativo normativo ao ato legislativo. Não se
está diante de revogação da lei estadual por decreto.
Essa tarefa ficou a cargo da lei complementar
antecedente, de modo que, quando foi ela editada,
esvaiu-se do campo legal a lei estadual.

O segundo tópico é afeto à constitucionali-
dade da Lei Complementar 102/00.

A Lei Complementar 87/96, seja em seu texto
original ou com as alterações que lhe foram introduzi-
das pela Lei Complementar 102/00, é taxativa quanto
ao que se pode aproveitar de crédito, e assim o faz
com amparo no artigo 155, XII, c, da CF, segundo o
qual, em matéria de ICMS, “cabe à lei complementar
disciplinar o regime de compensação do imposto”.

O artigo 32, II, da Lei Complementar 87/96
regulamenta que darão direito a crédito “mercadorias
entradas no estabelecimento para integração ou
consumo em processo de produção de mercadorias
industrializadas, inclusive semi-elaboradas, desti-
nadas ao exterior”.

A apelada busca o aproveitamento imediato e
integral de créditos de ICMS gerados com a aquisição
de bens para o ativo permanente, com a energia
elétrica e com os serviços de telecomunicação.

Contudo, como se verifica pela lei, não poderá
ser utilizado como crédito do imposto o valor pago em
determinada operação, quando não ocorrer operação
posterior com a mesma mercadoria, ou outra dela
resultante. Se a apelada não utiliza as mercadorias
ou os serviços como insumos diretos em seu proces-
so produtivo, não se pode falar em crédito.

Sobre o tema, o § 1º do artigo 20 da Lei
Complementar 87/96 assevera:

1º Não dão direito a crédito as entradas de mercado-
rias ou utilização de serviços resultantes de ope-
rações ou prestações isentas ou não tributadas, ou
que se refiram a mercadorias ou serviços alheios a
atividade do estabelecimento.

A Lei Complementar 102/00, que, como aclara-
do nesse voto, é de aplicabilidade inquestionável, deu
nova redação ao inciso I do artigo 33 da LC 87/96, para
definir, no tocante ao artigo 20 da lei, que “somente
darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao
uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a
partir de 1º de janeiro de 2003”. Esse prazo, com a
redação que foi dada ao dispositivo pela Lei
Complementar 114/2002, foi alterado para 1º de janeiro
de 2007.

Portanto, a regra delineada no artigo 20 da Lei
Complementar 87/96, autorizativa do creditamento pre-
tendido pela apelada, teve sua vigência adiada por leis
complementares posteriores, cuja eficácia é a mesma
da LC 87/96. Partindo do comando constitucional, que
remete à lei complementar o regime de compensação
do imposto, de incontestável validade é a normatização
advinda da Lei Complementar 102/00.

O regramento constitucional da não-cumula-
tividade do ICMS não tem e não pode ter a ilimitada
conotação que muitos lhe querem dar, sob pena de
possibilitar um regime anárquico no já confuso
imposto. Se, de um lado, a CF previu a não-cumula-
tividade, de outro, ela possibilitou que a lei comple-
mentar disciplinasse o regime de compensação do
imposto, em clara demonstração de que a sistemáti-
ca deve ter regras.

Mesmo prevendo inicialmente em seu artigo 20
um regime de compensação mais amplo, a Lei
Complementar 87/96 foi alterada, ficando suspensa a
eficácia do referido dispositivo, de modo que, atual-
mente, somente os bens que, de certa forma forem
passíveis de saída posterior, direta ou indiretamente,
via processo produtivo, darão crédito ao contribuinte.

Da jurisprudência do STF sobre o tema,
merecem destaque os seguintes julgados:

A jurisprudência de ambas as Turmas, citada no
despacho agravado, continua firme no sentido de
inexistir ofensa ao princípio da não-cumulatividade no
fato de a legislação estadual não autorizar a com-
pensação de créditos de ICMS advindos da aquisição
de bens destinados ao consumo e ao ativo fixo do
contribuinte com os débitos decorrentes da alienação
das mercadorias produzidas. Agravo regimental
desprovido (RE 224.531 AgR/SP - Relatora Ministra
Ellen Gracie - Publicação: DJ de 28.06.02, p. 122).

Tributário. Pretendido crédito relativo ao ICMS inci-
dente sobre a energia elétrica consumida em esta-
belecimento comercial. Descabimento. - ‘Não impli-
cará crédito para compensação com o montante do
imposto devido, nas operações ou prestações
seguintes, a entrada de bens destinados ao con-
sumo ou à integração no ativo fixo do estabe-
lecimento’ (art. 31, II, do Convênio ICMS 66/88). Se
não há saída do bem, ainda que na qualidade de
componente de produto industrializado, não há
falar-se em cumulatividade tributária. Recurso não
conhecido (RE 200.168/RJ - Relator Min. Ilmar
Galvão - Publicação: DJ de 22.11.96, p. 45.717).

Imposto de circulação de mercadorias e serviços -
Princípio da não-cumulatividade - Objeto. - O princí-
pio da não-cumulatividade visa a afastar o recolhi-
mento duplo do tributo, alcançando hipótese de
aquisição de matéria-prima e outros elementos rela-
tivos ao fenômeno produtivo. A evocação é imprópria
em se tratando de obtenção de peças de máquinas,



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004 109

aparelhos, equipamentos industriais e material para
a manutenção. (RE 195.894/RS - Relator Min. Marco
Aurélio - Publicação: DJ de 16.02.01, p. 140).

Nesta Câmara, em julgamento de que par-
ticipei, a matéria já foi ventilada:

Mandado de segurança preventivo - ICMS -
Compensação - Energia elétrica - Lei Complementar
nº 102/00 e Decreto Estadual nº 41.218/00. - A limi-
tação temporal para compensação do crédito de ICMS
proveniente de energia elétrica e serviço de comuni-
cação não importa ofensa ao princípio da não-cumula-
tividade, até mesmo porque a matéria restou tratada
em competente lei complementar, o que encontra
plena guarida no artigo 155, § 2º, XII, alínea c, da CF.
(Apelação Cível nº 278.274-6/00 - Relator Des. Silas
Vieira - MG do dia 04.02.2003).

Pelo exposto, rejeito a preliminar e reformo a
sentença no reexame necessário para denegar a
ordem, prejudicado o recurso voluntário.

Custas, pela apelada.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo com
o Relator.

O Sr. Des. Silas Vieira - Sr. Presidente. Estive
atento à sustentação oral produzida da tribuna.

Já tive oportunidade de analisar a questão ora
posta em exame e, por isso mesmo, coerente com o
posicionamento antes adotado, acompanho integral-
mente o voto expendido pelo em. Relator para rejeitar a
preliminar e reformar a sentença em reexame
necessário, denegando, assim, a ordem.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR, EM
REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM A
SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO. 

-:::-

AUTO DE INFRAÇÃO - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
- MULTA - LEGALIDADE - ESTADOS - LEGITIMIDADE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL -

COMPETÊNCIA CONCORRENTE - RECURSO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA - POSSIBILIDADE - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA

- Os entes federativos possuem legitimidade para legislar sobre matéria ambiental, podendo a legislação
estadual definir penalidades a serem aplicadas aos violadores das normas de proteção ambiental. Assim,
tem o IEF-Instituto Estadual de Florestas competência para impor sanções nos casos de desobediência
às normas ambientais, sendo legal a aplicação de multa quando o autuado deixa de realizar a prestação
de contas ou a devolução das GCAs-Guias de Controle Ambiental, consoante disposições contidas no art.
24, VI, da CF; nos arts. 6º, V, § 1º, e 14 da Lei nº 6.938/81; no art. 70, § 1º, da Lei nº 9.605/98; no art. 214, §
5º, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e no art. 54, II, anexo 18, da Lei Estadual nº 14.309/02.

- A exigência de depósito prévio do valor da multa ou de percentual sobre o valor da exação para a admis-
são de recurso administrativo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo na
Constituição a garantia do duplo grau de jurisdição administrativa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.006570-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ALVIM SOARES

Ementa oficial: Ação anulatória - Auto de
infração - Instituto Estadual de Florestas -
Competência concorrente - Multa - Legalidade da apli-
cação - Processo adminstrativo - Recurso - Pedido de
reconsideração - Depósito prévio - Legalidade -
Recurso improvido. - “Os entes federativos possuem
legitimidade para legislar sobre matéria ambiental; a
exigência de depósito prévio do valor da multa ou de
percentual sobre o valor da exação exigida para a
admissão de recurso administrativo não viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa, não
havendo na Constituição a garantia do duplo grau de
jurisdição administrativa” (Precedentes do STF - 2ª
Turma, Ag. Reg. no Ag. nº 413.730-5/RJ e 1ª Turma,
Ag. Reg. no Ag. nº 407.492-6/RJ).

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 23 de março de 2004. - Alvim
Soares - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Alvim Soares - Recurso de que se
conhece, eis que presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.
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Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada
por Coirba Siderurgia Ltda., aqui apelante, em face do
Instituto Estadual de Floretas de Minas Gerais-IEF/MG,
que teve trâmite na Primeira Vara da Fazenda Pública
e Autarquias nesta Capital, asseverando que é uma
sociedade regularmente constituída e tem como ativi-
dade preponderante a industrialização e comercializa-
ção de ferro-gusa, operando seu alto-forno utilizando
como combustível carvão vegetal; que se encontra
devidamente registrada junto aos órgãos ambientais
para adquirir e utilizar referido produto florestal; mais,
que o requerido “fornece” uma licença que acompanha
as notas fiscais de venda do produto até a fonte con-
sumidora, denominada GCA-Guia de Controle
Ambiental, além do Selo Ambiental, documentos que
deverão ser devolvidos ao órgão estadual, tão logo seja
efetuado o transporte do produto florestal; aludiu que “...
o transporte do carvão vegetal até a usina produtora e
utilizadora do produto é efetuado tradicionalmente por
caminhoneiros autônomos...”; que, assim que adquire o
produto, entrega aos transportadores as Guias de
Controle Ambiental e os Selos Ambientais; obtemperou
que “... a maioria das vezes os transportadores atrasam
na sua devolução, para a execução de outros tipos de
transporte, impedindo às interessadas repassar tais
documentos nos prazos assinalados pelo IEF/MG, ou
mesmo, às vezes, tais atrasos são decorrentes de
estarem ainda em trânsito os referidos documentos, os
quais são repassados ao IEF/MG alguns dias após o
prazo determinado”; afirmou que foi autuada por deixar
de realizar a prestação de contas das GCAs no prazo
determinado; argumentou que lhe fora aplicada multa
sem a observância do devido processo legal; informou,
também, que apresentou defesa administrativa, tendo
sido indeferida; que, usando do permissivo legal
vigente, apresentou pedido de reconsideração dirigido
ao Diretor-Geral do IEF, cujo seguimento lhe fora inde-
ferido, sob o argumento da falta de comprovação do
depósito prévio correspondente ao valor de 20% da
multa aplicada; ao seu alvedrio, tal proceder é incom-
patível com o princípio da ampla defesa; sustentou a
incompetência funcional do IEF/MG e a nulidade do
auto de infração; requereu a procedência do pedido;
juntou documentos.

Citado, o instituto-réu ofertou sua peça de con-
testação, refutando os argumentos trazidos pela então
autora (fls. 42/51-TJ); juntou vasta documentação.

A decisão guerreada encontra-se lastreada às
fls. 274/282-TJ, julgando improcedente o pedido
vestibular.

Inconformada, interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma da r. sentença (fls. 283/287-TJ);
contra-razões às fls. 290/295-TJ.

Data venia, tenho que as verberações contidas
no apelo recursal não tisnam a bem-lançada sentença.

A competência do apelado para fiscalizar e
aplicar sanções nos casos de desobediência às nor-
mas ambientais advém do próprio ordenamento
jurídico pátrio.

Preconiza o art. 24, VI, da Carta Magna:

Art. 24. Compete à União, aos Estado e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, pro-
teção do meio ambiente e controle da poluição.

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente e que instituiu o
Sisnama, estabelece:

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional
do Meio Ambiente - Sisnama, assim estruturado: (...)

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de progra-
mas, projetos e pelo controle e fiscalização de ativi-
dades capazes de provocar a degradação ambiental.

§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e
nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas
supletivas e complementares e padrões relacionados
com o meio ambiente, observados os que forem esta-
belecidos pelo Conama. (...)

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela
legislação federal, estadual e municipal, o não-
cumprimento das medidas necessárias à preservação
ou correção dos inconvenientes e danos causados
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores...

Dispõe a Lei nº 9.605/98 - Lei de Crimes
Ambientais:

Art. 70. Considera-se infração administrativa
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recu-
peração do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto
de infração ambiental e instaurar processo adminis-
trativo os funcionários de órgãos ambientais inte-
grantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente -
Sisnama, designados para as atividades de fiscali-
zação, bem como os agentes das Capitanias dos
Portos, do Ministério da Marinha.

Cediço que a Constituição brasileira adotou a
competência concorrente não cumulativa, isto é, a
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União está adstrita a estabelecer normas gerais, deven-
do os Estados especificá-las através de suas leis.

Corroborando tal assertiva, observa-se a com-
petência comum de todos os entes federados para atu-
arem de forma conjunta em defesa do meio ambiente,
o § 1º do art. 225 da Carta utiliza a expressão genéri-
ca “Poder Publico”, não fixando para nenhum ente fe-
derado específico as atribuições ali previstas.

Ora, desta feita, está demonstrado que os tex-
tos legais supramencionados (leis de caráter nacional)
permitem à legislação estadual definir penalidades a
serem aplicadas aos violadores das normas de proteção
ambiental.

Por sua vez, está estatuído pelo art. 214 da
Constituição Mineira:

Art. 214. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à
coletividade é imposto o dever de defendê-lo e con-
servá-lo para as gerações presentes e futuras. (...)

§ 5º A conduta e a atividade consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou
jurídica, a sanções administrativas, sem prejuízo das
obrigações de reparar o dano e das cominações
penais cabíveis.

A Lei Estadual nº 14.309/02 assim dispõe:

Art. 54. As ações e omissões contrárias às dis-
posições desta lei sujeitam o infrator às penali-
dades especificadas no Anexo, sem prejuízo da
reparação do dano ambiental, no que couber, e de
outras sanções legais cabíveis, com base nos
seguintes parâmetros: (...)

II - multa, que será calculada por unidade, hectare,
metro cúbico, quilograma, metro de carvão ou outra
medida pertinente, de acordo com a natureza da
infração cometida.

O anexo a que se refere o citado artigo assim
estatui:

18 - Deixar de realizar a prestação de contas ou a
devolução de controle instituídos pelo órgão com-
petente nos prazos determinados - R$10,00 por
documento - suspensão da entrega dos
documentos de controle.

Ora, como salientado pela Sentenciante, é
patente a constitucionalidade da norma estadual fusti-
gada, os entes federativos possuem legitimidade para
legislar sobre matéria ambiental, bem como insta

enfatizar que o valor aplicado a título de multa teve
como parâmetro o estabelecido pela legislação supra.

Ademais, é de sabença geral que as sanções
penais e administrativas possuem naturezas diversas,
sendo possível a coexistência das mesmas.

No que tange ao processo administrativo, o
Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento
de que a exigência legal de prévio depósito do valor da
multa, por qualificar-se como pressuposto de admissi-
bilidade de recurso de caráter meramente administrati-
vo, não transgride o art. 5º, LV, da Constituição da
República (STF - 2ª Turma, Ag. Reg. no Ag. nº
413.730-5/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
28.03.2003).

Trago à baila a seguinte ementa:

Agravo regimental. - O despacho recorrido está em
conformidade com o entendimento desta Corte, fir-
mado em casos análogos a este, no sentido de que
a exigência de depósito prévio do valor da multa ou
de percentual sobre o valor da exação exigida para
a admissão de recurso administrativo não viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa, não
havendo na Constituição a garantia do duplo grau
de jurisdição administrativa; ademais, em se tratan-
do de depósito, não há sequer que se entender
ocorra cobrança de taxa para pretender-se violado
o disposto no artigo 5º, XXXIV, a, da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento (STF - 1ª Turma,
Ag. Reg. no Ag. nº 407.492-6/RJ, Rel. Min. Moreira
Alves, in DJU de 28.03.2003).

Acresce-se que, no caso em comento, o
depósito prévio somente foi exigido quando do pedi-
do de reconsideração, tendo sido dispensado na
interposição do recurso administrativo aviado pela
apelante.

À vista disso, nego provimento ao apelo avia-
do para manter em toda sua integralidade a decisão
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, na forma da lei.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos - De
acordo.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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em ato jurídico perfeito, celebrado por agentes
capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei,
que a suspensão do fornecimento ao consumidor
inadimplente tem amparo nela, na doutrina e na
jurisprudência, além da inexistência de direito líquido
e certo, por não estar o impetrante em dia com suas
obrigações, requerendo a denegação da ordem, tudo
como posto nas argumentações desenvolvidas nas
razões de fls. 145/165-TJ.

Saliento, de início, que, de rigor, não era o caso
de se conhecer do recurso voluntário interposto, isso
porque a súplica é manejada pelo representante legal,
e não pela pessoa jurídica a que ele está vinculado.

Conforme nos ensinou o saudoso Mestre
HELY LOPES MEIRELLES, as informações em man-
dado de segurança devem ser prestadas pela
própria autoridade dita coatora, na medida em que a
responsabilidade administrativa é pessoal e intrans-
ferível perante a Justiça; a partir desse momento, o
processo deve ser acompanhado por procurador
legalmente habilitado nos autos, in verbis:

A Administração só se faz presente em mandado de
segurança até a prestação das informações, pela
autoridade contra quem é impetrada a ordem. Daí por
diante, o processo pode - e deve - ser acompanhado
por procurador habilitado nos autos, mas as ordens
de execução da segurança serão sempre dirigidas à
própria autoridade coatora e por ela cumpridas direta
e imediatamente, sob pena de incidir no crime de
desobediência (CP, art. 330) (in Mandado de
Segurança, Malheiros Editores, 20ª ed., 1998, p. 86).

Assim, não é o gerente comercial da Cemig,
enquanto pessoa física, parte legítima para interpor
recurso da decisão monocrática proferida, mas sim a
pessoa jurídica a que está vinculado, pois é ela quem
suportará os efeitos patrimoniais da decisão final, nos
termos dos posicionamentos jurisprudenciais que se
seguem oriundos do colendo STJ, verbis:

ENERGIA ELÉTRICA - MUNICÍPIO INADIMPLENTE - CORTE DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE

COATORA - ILEGITIMIDADE PARA RECORRER

- Em mandado de segurança, a autoridade coatora não possui legitimidade para recorrer, cabendo-lhe apenas
prestar as informações e cumprir o que for determinado na liminar ou na sentença. A legitimidade para interpor
recurso é da pessoa jurídica de direito público a que dita autoridade está vinculada, pois é ela quem suportará
os efeitos patrimoniais da decisão final.

- Admite-se o corte de energia elétrica no caso de inadimplência do consumidor, desde que devidamente noti-
ficado. Todavia, quando o inadimplente for o Poder Público municipal, a companhia energética não pode sus-
pender o fornecimento de energia, em atendimento ao princípio da supremacia do interesse público sobre o
particular, pois o interesse da municipalidade em fornecer energia elétrica aos seus munícipes é público e, por
isso, sobrepõe-se aos interesses privados daquela companhia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0514.02.004726-2/001 - Comarca de Pitangui - Relator: Des. DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA

Ementa oficial: Constitucional e Administrativo
- Mandado de segurança - Suspensão do fornecimen-
to de energia elétrica pela companhia - Município
inadimplente - Impossibilidade - inteligência do art. 6º,
§ 3º, II, da Lei 8.987/95. - Não pode a companhia sus-
pender o fornecimento de energia elétrica, quando
inadimplente o Poder Público, em estrito cumprimento
à supremacia do interesse público sobre o particular.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2004. -
Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Enderson Couto Miranda.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - Da
sentença de fls. 138/144-TJ, sujeita ao duplo grau de
jurisdição, que julgou procedente o pedido constante
de mandado de segurança preventivo impetrado
pelo Município de Pitangui, em face do Gerente
Comercial da Cemig-Companhia Energética de
Minas Gerais, para evitar futura e eventual cessação
no fornecimento de energia elétrica para a
Administração Pública, em virtude de inadimplência,
na qual asseverou o digno Magistrado de origem que
“(...) o direito do concessionário de suspender o
fornecimento de energia elétrica ante o não-paga-
mento da tarifa não é absoluto, estando subordinado
ao interesse da coletividade” (litteris, fl. 142-TJ),
apela o impetrado, alegando, em síntese, que o con-
trato de fornecimento de energia elétrica se constitui
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Processo civil - Mandado de segurança liminar:
Ataque via agravo de instrumento - Legitimidade
para recorrer.

- 1. Superada a posição jurisprudencial que, orto-
doxamente, rejeita recurso contra decisão conces-
siva, só atacável via suspensão de segurança.

- 2. A liminar, negando ou concedendo a anteci-
pação, é decisão interlocutória que desafia agravo
de instrumento.

- 3. Tem legitimidade para recorrer, no mandado de
segurança, em princípio, o órgão público, e não o
impetrado, que age como substituto processual da
pessoa jurídica.

- 4. Hipótese em que, na impetração, criou a impe-
trante litisconsórcio passivo, legitimando os impetra-
dos a recorrerem.

- 5. Recurso especial improvido (2ª T., REsp nº
264.555/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. em
19.10.00, DJ de 19.2.01, p. 159).

Processo civil - Recurso especial - Embargos
declaratórios em mandado de segurança -
Legitimidade recursal da autoridade coatora - Art. 56
da Lei nº 5.010/66 - Não-apreciação pela corte de
origem - Súmula 211/STJ - Impossibilidade de con-
hecimento - Dissídio pretoriano comprovado, porém
inexistente. (...)

- 4 - A autoridade coatora, apesar de ser parte no
mandado de segurança, figurando no pólo passivo
da relação processual, não possui legitimidade
para recorrer, devendo, somente, prestar infor-
mações no prazo de 10 (dez) dias e cumprir o que
for determinado na liminar ou sentença. A legitimi-
dade recursal é da pessoa jurídica de direito públi-
co interessada, pois é ela quem suportará os
efeitos patrimoniais da decisão final.

- 5 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal nos
RE nos 97.282/PA e 105.731/RO e deste Superior
Tribunal de Justiça nos REsps nos 133.083/CE;
86.030/AM e na PET nº 321/BA.

- 6 - Recurso conhecido, apenas pela divergência
e, neste aspecto, desprovido (5ª T., REsp nº
171.514/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em
13.6.00, DJ de 28.8.00, p. 98).

Assevero, ademais, que, ainda que fosse ele
pessoa física parte legítima para interpor recurso de
apelação, em sede de mandado de segurança, seria
também o caso de seu não-conhecimento, haja vista
sua manifesta deserção, pela ausência de recolhi-
mento das custas devidas, frisando-se que estão dis-
pensadas do correspondente preparo as pessoas
jurídicas de direito público, e não as pessoas físicas
a ela ligadas, nesta qualidade.

Todavia, ante a ausência de uniformidade do
entendimento deste eg. Sodalício a respeito e em obe-
diência ao princípio da colegialidade, estou a conhecer
da remessa necessária, de ofício, posto que sobre ela
não tenha se manifestado o digno Julgador de origem,
bem como dos recursos voluntários, por atendidos os
pressupostos que regem suas admissibilidades.

Ressalto, de início, que meu entendimento em
matéria deste “jaez”, proferida em julgamentos análogos
a este, é no sentido de possibilidade de interrupção do
fornecimento do bem pela concessionária, desde que
devidamente notificado o devedor, notadamente quanto
do julgamento da Apelação Cível nº 247.175-3, ocorrido
em 26.8.02, quando ainda integrante da eg. Sexta
Câmara Cível deste Sodalício, em que se discutia o
corte no fornecimento de energia elétrica, por cons-
tatação de fraude no medidor, e da Apelação Cível nº
281.779-9, realizado em 6.5.02, da relatoria do insigne
Des. Aluízio Quintão, perante esta colenda 5ª CC, na
qual funcionei como Vogal, quando ressaltei a possibili-
dade de corte no fornecimento de água, por inadim-
plência do consumidor.

Com efeito, entendo que, constatada a
existência de fraude, com manifesto risco para a
segurança, com razão está a concessionária ao
interromper o fornecimento de energia elétrica, até
que a situação seja regularizada pelos responsáveis.

Nesse sentido, assim têm se manifestado
nossos tribunais, como se constata dos arestos adi-
ante colacionados:

Administrativo. Energia elétrica. Corte de forneci-
mento em razão de fraude constatada. - O corte no
fornecimento de energia elétrica, decorrente de
fraude praticada pelo consumidor, não fere direito
líquido e certo. Recurso improvido (STJ - 1ª T.,
REsp nº 41.557/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
em 23.5.94, DJ de 20.6.94, p. 16.060).

Fornecimento de energia elétrica. Corte no forneci-
mento. - Não ofende direito líquido e certo o ato de
concessionária de energia elétrica que determina o
corte no fornecimento a consumidor apanhado em
flagrante de fraude no consumo, e ainda inadimple-
mento no pagamento da energia consumida (TJRS
- 1ª CC, Apelação Cível nº 586032096, Rel. Des.
Athos Gusmão Carneiro, j. em 2.6.87).

Por outro lado, já sustentei que é plenamente
justificável a cessação no fornecimento de água,
assim como de energia elétrica, do administrado que
se encontra em débito com o ente público, nos ter-
mos do que determina o art. 6º, § 3º, II, da Lei
8.987/95, que assim dispõe:

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso, quando: 
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II - por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade.

Ademais, a Portaria SDE 4/98, publicada no
DOU de 16.3.98, explicitando, em aditamento ao
elenco das chamadas cláusulas abusivas do art. 51
do Código de Defesa do Consumidor e do art. 22 do
Decreto 2.181/97, considera como tal aquela que
imponha a interrupção do serviço essencial, no caso
de inadimplência, sem aviso prévio ao consumidor.

A propósito, este eg. Sodalício possui prece-
dentes que corroboram o entendimento ora esposa-
do, como se constata dos arestos adiante colaciona-
dos, mutatis mutandis:

Indenização - Danos morais e materiais - Corte de
fornecimento de água - Ilegalidade - Inexistência. -
Improcede, a toda sorte, pleito indenizatório aviado
contra concessionária de serviço público de forneci-
mento de água que, ante a falta de pagamento de
conta e de não-atendimento do usuário a chamado
de regularização (notificação), praticou o ato de
desligamento de fornecimento de água, nos exatos
termos da lei. Recurso desprovido (3ª CC, Apelação
Cível nº 271.014-3, Rel. Des. Lucas Sávio de
Vasconcellos Gomes, j. em 3.10.02, DJ de 25.10.02).

Mandado de segurança - Energia elétrica -
Empresa que utiliza a energia para atividade nego-
cial - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Tarifa - Débitos de contas vencidas -
Acordo para pagamento parcelado - Cláusula penal
- Inadimplemento - Corte de fornecimento -
Admissibilidade. - Não se aplicam os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor à empresa
que utiliza a energia elétrica para o desenvolvimen-
to de outra atividade negocial. Firmado acordo
entre a concessionária de energia elétrica e as con-
sumidoras para pagamento parcelado de débitos
decorrentes de contas já vencidas e não quitadas,
com cláusula penal, e ocorrendo a inadimplência, é
lícito à Cemig interromper o fornecimento de ener-
gia elétrica, fazendo prevalecer os termos do pacto.
A interrupção vedada do serviço, de qualquer
forma, é a interrupção generalizada, do próprio
fornecimento de energia para todos os consumi-
dores, não a caracterizando a que é feita de modo
individual, para obtenção do pagamento de tarifas
(7ª CC, Apelação Cível nº 319.571-6, Rel. Des.
Wander Marotta, j. em 12.8.03, DJ de 2.10.03).

Mandado de segurança - Energia elétrica - Corte no
fornecimento de energia em caso de inadimplemen-
to - Possibilidade - Direito líquido e certo - Ausência.
- Comprovada a inadimplência do consumidor de
energia elétrica, lícita é a cobrança dos valores refe-
rentes ao consumo do período pela concessionária
do serviço público, assim como a hipótese de corte
em caso de inadimplemento dos respectivos valores,
previamente comunicada, conforme Resolução 456
da Aneel-Agência Nacional de Energia Elétrica.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado no
mandado de segurança, a ordem deve ser denega-
da (2ª CC, Apelação Cível nº 352.375/0, Rel. Des.
Francisco Figueiredo, j. em 9.9.03, DJ de 19.9.03).

No entanto, há uma peculiaridade nestes autos
que modifica totalmente a conclusão a que outrora
cheguei, visto que aqui inadimplente é o próprio Poder
Público municipal, e não o simples consumidor, o que
nos faz refletir acerca do interesse de toda uma comu-
nidade envolvida, que estaria privada da utilização de
um serviço que é público.

Com efeito, a se admitir a prevalência do
entendimento de que é possível o corte no forneci-
mento de energia elétrica, uma vez inadimplente o
consumidor e desde que devidamente notificado,
mesmo na hipótese de este “consumidor” ser o
Poder Público, estar-se-ia admitindo a sobreposição
do interesse particular ao interesse público, o que
não se pode admitir.

Duas considerações se impõem aqui, a fim de
se evitar qualquer tipo de contra-argumento no senti-
do de possibilidade do corte de energia em face do
Poder Público: a uma, a de que a supremacia do inte-
resse público sobre o privado “é verdadeiro axioma
reconhecível no moderno Direito Público”, conforme afir-
mou, com maestria, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO; a duas, a de que a Cemig, como
sociedade de economia mista, é entidade de direito
privado e, como tal, persegue interesses privados.

De fato, o Direito Administrativo e a própria
Administração Pública, in fine, afirmam-se e se
arrimam em princípios e preceitos impostergáveis,
quais sejam, a supremacia do interesse público sobre
o particular e a indisponibilidade, pela Administração,
desses mesmos interesses, conforme nos ensina o
mestre mencionado:

O princípio da supremacia do interesse público
sobre o interesse privado é princípio geral de
Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria
condição de sua existência. Assim, não se radica
em dispositivo específico algum da Constituição,
ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifes-
tações concretas dele, como, por exemplo, os
princípios da função social da propriedade, da defe-
sa do consumidor ou do meio ambiente (art. 170,
III, V e VI), ou em tantos outros. Afinal, o princípio
em causa é um pressuposto lógico do convívio
social (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros
Editores, São Paulo, 11ª ed., 1999, p. 55).

Por outro lado, as sociedades de economia
mista, embora desempenhem funções do Estado, por
serem instrumento de ação sua, na condição de
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auxiliares do Poder Público, são pessoas de direito
privado, nos termos do que determina o art. 173 da
Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômi-
ca pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empre-
sa pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias que explorem atividade econômi-
ca de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo
Estado e pela Sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empre-
sas privadas, inclusive quanto aos direitos e obri-
gações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III - licitação e contratação de obras, serviços, com-
pras e alienações, observados os princípios da
Administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conse-
lhos de administração e fiscal, com a participação
de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a
responsabilidade dos administradores.

Tal afirmação é de importância vital, para se
concluir que, inegavelmente, o interesse do Município
em disponibilizar energia a seus munícipes é superior
ao interesse da sociedade de economia mista em rece-
ber pelos serviços prestados ou pelo cumprimento de
um contrato celebrado com o Poder Público, por ser
este interesse meramente privado.

Neste sentido, já se posicionou este eg.
Sodalício, assim como em hipóteses análogas:

Ação ordinária. Serviços de energia elétrica.
Cobrança. Inadimplência. Corte no fornecimento.
Fundação. Unidades hospitalares. Princípio da dig-
nidade humana e da máxima efetividade social. -
Afigura-se admissível a aplicação do dispositivo da
Lei de Concessões, que permite o corte no forne-
cimento de energia elétrica, em ordem a manter
incólume o equilíbrio econômico- financeiro do con-
trato, garantindo a eficiência do serviço e a modici-
dade da tarifa. Em se tratando de unidades hospi-
talares, a interrupção do serviço público entrará em
choque com o princípio constitucional da máxima
efetividade social e da dignidade da pessoa
humana, que, contudo, devem prevalecer, por

serem norteadores do preceito legal, de modo a
afastar sua incidência. Apelos não providos (6ª CC,
Apelação Cível nº 310.617-6, Rel. Des. Célio César
Paduani, j. em 17.3.03, DJ de 22.8.03).

Corte de energia elétrica - Serviço público relevante
- Princípio da continuidade - Estabelecimento esco-
lar - Inadmissibilidade. - Em sendo o fornecimento de
energia elétrica serviço público relevante, não pode
a concessionária, ao seu livre arbítrio, proceder ao
corte de energia em estabelecimento de ensino,
devendo obedecer ao princípio da continuidade. - O
simples fato de o Estado se tornar inadimplente não
gera direito à concessionária de cortar a energia,
pois o interesse público se sobrepõe ao particula (8ª
CC, Apelação Cível nº 258.175-9, Rel. Des. Silas
Vieira, j. em 2.9.02, DJ de 28.12.02).

Energia elétrica - Ameaça de corte no fornecimento -
Inadimplência do município - Prevalência do inte-
resse público - Concessão da segurança - Sentença
confirmada (5ª CC, Apelação Cível nº 252.209-2, Rel.
Des. Aluízio Quintão, j. em 14.11.02, DJ de 20.12.02).

Por esse motivo é que não pode a autoridade
impetrada interromper o fornecimento de energia
elétrica ao Poder Público, ainda que inadimplente,
na medida em que dispõe de outros meios para
receber pelos serviços que prestou, sem que se
sobreponha ao interesse público.

Ao impulso de tais considerações, nego
provimento ao recurso, confirmando, integralmente,
a sentença monocrática, por seus próprios e jurídi-
cos fundamentos.

Custas recursais, ex lege.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Em hipótese que
tais, prevalente o interesse público, teremos de convir
que o corte sumário, como é a pretensão, em face de
uma alegada inadimplência, prejudica a população. A
questão é difusa, e, efetivamente, devemos ter cautela
em casos dessa natureza. A proposta da parte apelante
é sui generis, porque desconhece, a todo ver, esse
aspecto. Tenho que a decisão mais prudente é esta que
foi decidida monocraticamente e, agora, referendada
nos votos anteriores. Ponho-me de acordo com ela,
registrando que poderia admitir-se essa solução depois
que a credora - Cemig - percorresse todos os outros
caminhos, um deles, inclusive, é o de intervenção, de
competência deste Tribunal.

Acompanho os votos que me antecederam.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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INVENTÁRIO - HERDEIROS MAIORES E CAPAZES - VENDA DE IMÓVEL INVENTARIADO - ALVARÁ -
CONCESSÃO PARA VENDA DE APENAS 50% (CINQÜENTA POR CENTO) DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - BEM

INDIVISÍVEL - ALIENAÇÃO INTEGRAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 2.019, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

- Tratando-se de inventário em que todos os herdeiros são maiores e capazes, não havendo discordância
sobre a proposta de venda do imóvel inventariado, não se afigura correta a decisão do juiz que defere o
pedido de alvará para a alienação de apenas 50% (cinqüenta por cento) do referido bem, pois, conforme
disposição contida no caput do art. 2.019 do Código Civil de 2002, os bens insuscetíveis de divisão cômo-
da serão vendidos judicialmente, e, após a venda, dividido o valor apurado entre os herdeiros, motivo pelo
qual o alvará há de ser concedido integralmente, e não somente na metade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.962397-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. NEPOMUCENO
SILVA

Ementa oficial: Inventário - Herdeiros capazes -
Indivisibilidade do bem - Alienação integral -
Inexistência de impedimento legal - Alvará possível -
Recurso provido. - Não se mostra razoável a exigência
de documentos não previstos em lei e de pouca valia
para o desfecho do inventário. Outrossim, na dicção do
art. 1.777 do Código Civil de 1916, é possível que o
único imóvel deixado pelo inventariado seja alienado,
dividindo-se o preço entre os herdeiros.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Nepomuceno Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo espólio de Lúcia
Vieira Péret, representado pelo inventariante Paulo
Péret, contra o decisum (fl. 77), proferido pelo MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara de Sucessões e Ausência da
Capital, nos autos do processo de inventário e parti-
lha, tendo como interessados Luciano Amédée Péret,
Rodin Vieira Péret, Leonardo Vieira Péret, Henri
Amédée Péret, Maria Lúcia Péret de Sant’ana, Maria
Catharina Péret Barbosa, Maria Francisca Péret de
Assis e Maria Thereza Péret Dell’isola, o qual deferiu
o pedido de alvará, formulado pelo inventariante, para
a alienação de apenas 50% (cinqüenta por cento) do
imóvel inventariado, descrito à fl. 47.

Insurge-se o espólio-apelante nas razões
recursais (fls. 79/82), argumentando, em síntese,
que o alvará, na forma em que foi autorizado, exige
a abertura de outro processo de inventário, o que é
totalmente descabido.

Ausentes contra-razões, vieram-me os autos
em conclusão.

Este o relato, no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibili-
dade, conheço do recurso.

Não decidiu o eminente Julgador com o cos-
tumeiro e admirável acerto, data venia.

Explico.

Trata-se de inventário singelo. Assevera-se,
ab initio, que todos os bens arrolados no processo de
inventário do cônjuge pré-morto (José Amédée Péret)
foram vendidos por meio de alvarás, tendo sido expe-
dido, também, alvará para a venda da sala comercial
em referência (fl. 49), objeto do recurso em exame.

Transmitiu-se, assim, aos herdeiros, desde a
sucessão do cônjuge pré-morto, a herança do referi-
do imóvel (sala comercial), nos termos do art. 1.784
do Código Civil de 2002. Entretanto, aquele docu-
mento (fl. 49) não foi utilizado.

Com o falecimento da inventariante, Lúcia
Vieira Péret, para quem o MM. Juiz a quo da 1ª Vara
de Sucessões e Ausência, em outra oportunidade,
havia expedido alvará, autorizando a venda da referi-
da sala comercial, resultou a necessidade de outro
alvará, claro que por inteiro, e não somente na
metade, como deferido.

Mesmo diante da remotíssima possibilidade de
aparecimento de alguém com direito à meação, não
faltaria a ele solução jurídica para fazer jus ao seu
direito, demandando contra os herdeiros. O que, no
caso, deve ser otimizado é a indivisibilidade do imóvel,
cumprindo lembrar que essa hipótese tem amparo
legal, na exata compreensão do art. 2.019, caput, do
Código Civil de 2002, que cuido reproduzir, verbis:

Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não
couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou
no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judi-
cialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser
que haja acordo para serem adjudicados a todos,
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segundo lição de CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, verbis:

Princípio da igualdade - Na partilha, qualquer que seja
a sua forma, será observada absoluta igualdade dos
quinhões. Não apenas a igualdade matemática, como,
também, a igualdade qualitativa: os pagamentos aos
herdeiros da mesma classe far-se-ão em cifras iguais
e serão constituídos de bens de igual natureza.
Conterão, tanto quanto possível, a mesma quantidade
de móveis, de créditos, de dinheiro, de direitos, de
imóveis, e, quanto a estes, com observância de sua
classificação (in Instituições de Direito Civil, v. VI.
Direito das Sucessões, 12. ed. Rio de Janeiro,
Forense, 2000, p. 214).

Continua o autor:

Quando um imóvel não couber no quinhão de um
só herdeiro, ou não admitir divisão cômoda, será
vendido em hasta pública, dividindo-se o preço.

Observa-se, inicialmente, que é matéria de fato a
apuração, se a coisa comporta divisão cômoda. Mas
não há mister a realização de perícia para isto. Basta,
para verificá-lo, o bom senso do juiz, que o dirá ao
deliberar a sua inclusão nos quinhões de mais de um
herdeiro, ou ao deferir a sua alienação.

Pode acontecer, por outro lado, que a partilha de
um bem imóvel (ainda que seja ele o único do
espólio) vá determinar uma fragmentação economi-
camente desaconselhável. Será, então, preferível
vendê-lo, ou imputá-lo no quinhão de um só
herdeiro (Código Civil, art. 1.777), atribuindo-o inte-
gralmente em um só pagamento (op. cit. p. 217).

O artigo 1.777 corresponde, hoje, ao artigo
2.019 do Código Civil de 2002, e a jurisprudência, em
hipóteses que tais, já assentou:

a) Agravo - Inventário - Herança constituída por um
só bem imóvel - Indivisibilidade - Alienação judicial
- Repartição do preço - Possibilidade. - Não se
mostra razoável a exigência de documentos não

previstos em lei e de pouca valia para o desfecho
do inventário. Outrossim, na dicção do art. 1.777 do
Código Civil, é possível que o único imóvel deixado
pelo inventariado seja alienado, dividindo-se o
preço entre os herdeiros, resguardados os direitos
dos menores (TJMG, 2ª Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 1.0000.00.276983-4/000, Relator
Des. Francisco Figueiredo, acórdão de 17.09.2002,
publicação de 04.10.2002).

b) Inventário - Herdeiros maiores e capazes - Bens -
Alienação - Alvará - Impedimento legal - Inexistência -
Deferimento do pedido. - No caso de finda a fase de
inventário, afigura-se admissível o pedido de expedição
de alvará judicial para venda dos bens integrantes do
acervo patrimonial deixado pelo falecido e posterior par-
tilha do preço na proporção de cada quinhão, quando os
herdeiros são capazes, pagos os tributos e inexistentes
dívidas a serem saldadas pelo espólio, haja vista a
inexistência de impedimento legal a tanto (TJMG, 4ª
Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
1.0000.00.206795-7/000, Relator Des. Célio César
Paduani, acórdão de 30.08.2001, publicação de
30.10.2001).

Ora, no caso, todos os herdeiros, maiores e
capazes, encontram-se representados, não havendo
discordância sobre a proposta da venda. Nesse
caminhar, a menos que existam outras formalidades
não cumpridas, a alienação há de ser autorizada por
simples alvará.

Com tais expendimentos, rogando vênia, dou
provimento ao recurso para determinar a expedição
do alvará requerido.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Célio César Paduani - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

INDENIZAÇÃO - TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO MUNICIPAL - DESABAMENTO DE PRÉDIO -
MUNICÍPIO - FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA DOS TRECHOS E MARGENS DOS CÓRREGOS -

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA

- Sendo da competência do município a limpeza dos trechos e margens dos córregos municipais para per-
feito escoamento das águas pluviais e ficando provada a falha da Administração municipal na prestação
de tal serviço público, em flagrante descumprimento do seu dever legal (art. 30, V, da CF), responde a
municipalidade pelos danos causados ao particular em decorrência de desabamento de prédio provoca-
do por transbordamento de córrego, eis que fica configurada a culpa do ente municipal pelo evento,
surgindo, por conseguinte, a obrigação de indenizar, em razão da sua responsabilidade subjetiva pela
negligência na efetiva prestação do serviço público. 

- Ausente nos autos a prova de que os mobiliários foram danificados com o eventus damni, deve-se deco-
tar da sentença a condenação ao pagamento pelo prejuízo com bens móveis.
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Ementa oficial: Indenização - Desabamento de
prédio - Transbordamento de córrego - Omissão -
Responsabilidade subjetiva - Negligência do município
na efetiva prestação do serviço. - É responsável o
município pelos danos causados com desabamento de
prédio particular em decorrência da alteração do curso
de água de córrego municipal. Provada a culpa por
omissão na prestação do serviço de limpeza de trechos
de córregos para perfeita escoação das águas pluviais,
aplica-se a responsabilidade subjetiva do município
pelo não-funcionamento eficiente do serviço público. O
dano material indenizável é aquele que está devida-
mente comprovado nos autos - Dano moral -
Inexistência in casu - Sentença confirmada parcial-
mente, no reexame necessário, prejudicado o apelo
voluntário quanto ao mérito.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REFORMAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, VENCI-
DO, EM PARTE, O RELATOR, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 04 de março de 2004. -
Lamberto Sant’Anna - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Cuida-se de
reexame necessário da r. sentença (fls. 175/177),
que, nos autos da ação de indenização c/c perdas e
danos material e moral ajuizada por Odenesor de
Oliveira Linhares e outro contra o Município de Juiz
de Fora, julgou procedente a demanda.

O Município de Juiz de Fora, inconformado com
a r. sentença, interpôs apelação às fls. 178/183, alegan-
do, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva do
Município; b) o evento causador do dano é um fenô-
meno de “caso fortuito”, que afasta o nexo de causali-
dade e a responsabilidade indenizatória do apelante; c)

ausência de prova da alteração do leito do rio, em face
da negligência do Município na limpeza do córrego; d)
exorbitância na fixação dos danos morais em R$
20.000,00, para cada autor; e) danos materiais foram
demonstrados com orçamentos meramente estimativos.

Contra-razões às fls. 187/194.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festou ser desnecessária sua intervenção no feito.

Conheço da remessa oficial, bem como da
apelação, porque presentes os pressupostos.

Confirmo a rejeição da preliminar de ilegitimi-
dade passiva ad causam do recorrente, in casu, pois
o art. 2º da Lei Municipal 7.762/90, que estabelece a
competência da empresa Cesama, autarquia pública
municipal, refere-se aos serviços de água potável e
esgoto.

No caso dos autos, limita-se o debate à
limpeza e drenagem do Córrego Matirumbide, que
parece não abastecer a Cidade de Juiz de Fora, bem
como receber o seu esgoto, razão pela qual não teria
a Cesama legitimidade para figurar no pólo passivo
da presente lide.

Assim, confirmo a rejeição de preliminar de
carência de ação, em face de ilegitimidade passiva
do Município de Juiz de Fora.

Passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifico que, em
29.01.99, em face das fortes chuvas ocorridas em Juiz
de Fora, ocorreu o aumento do volume de águas do
Córrego Matirumbide, que veio a transbordar, solapan-
do a fundação do prédio dos recorridos e desabando o
muro de arrimo, bem como parte do imóvel (fl. 64).

Outrossim, o laudo pericial de fls. 62/86 con-
clui que o transbordamento do Córrego Matirumbide
ocorreu em virtude da alteração do curso d’água, em
face da existência de lixo, entulhos e aterro ao longo
do trecho do aludido córrego.

- O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa à satisfação de um bem extrapatrimonial conti-
do nos direitos da personalidade como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, a intimidade,
o decoro e a imagem, ou nos atributos da pessoa como o nome, a capacidade e o estado de família. Assim,
o fato de os autores terem de abandonar a sua residência, em razão do desabamento parcial do imóvel e
do comprometimento da fundação do prédio, por si só, não serve como sustentáculo para indenização
por dano moral, mas tão-somente para indenização pelos prejuízos materiais sofridos.

- V.v.p.: - O constrangimento psíquico sofrido pelos autores e sua família, ao serem desalojados abrupta-
mente de sua residência, em face do desabamento parcial do prédio e comprometimento de sua fundação,
gera indenização por dano moral. (Des. Lamberto Sant'Anna)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.338245-4/000 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des. LAMBERTO
SANT'ANNA
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Diante disso, infere-se a negligência na
prestação do serviço de limpeza dos trechos dos cór-
regos do Município, a possibilitar o escoamento das
águas pluviais, ocasionando o eventus damni aos
recorrentes.

Dito entendimento é corroborado pelos ensi-
namentos do PROF. YUSSEF CAHALI:

... a responsabilidade civil da Administração Pública,
pelos danos resultantes de inundações causadas por
precipitações pluviométricas excepcionais, somente
naqueles casos em que se evidencia a falha, ainda pre-
sumida, do Poder Público, na execução ou conser-
vação de obras que permitiram o escoamento sem
dano das águas acumuladas; e não quando, inexis-
tente a obrigação de execução ou conservação de tais
obras, o evento natural seja inteiramente imputado à
fortuidade; dizendo-se, sob esse último aspecto, que
faltaria até o nexo de causalidade material (in
Responsabilidade Civil do Estado, Ed. RT, p. 164/166).

No caso em análise, verifica-se a ocorrência
de ato omissivo do apelante, uma vez que o serviço
de limpeza pública é inquestionavelmente obrigação
do município, que deve zelar também para a desobs-
trução e conservação dos trechos e margens de cór-
regos municipais, evitando que o escoamento das
águas pluviais seja tolhido pela existência de lixos,
entulhos e aterros ao longo do curso da água.

As provas testemunhais validam o laudo peri-
cial, pois informam que “nunca viu qualquer órgão
municipal fazer limpeza no córrego” (fls. 144 e 147).

Destarte, restou fartamente comprovada a vio-
lação do art. 30, V, da Carta Constitucional, pois o
serviço de limpeza dos trechos e margens dos córre-
gos municipais é de competência do município, uma
vez que são serviços públicos de interesse local.

Assim, a falha na prestação do serviço público
municipal, em flagrante descumprimento do dever
legal, é ato ilícito, e a ausência de ação do Município de
Juiz de Fora, bem como a insuficiência de uma even-
tual atuação determinam a sua culpa e, por con-
seguinte, a obrigação de reparar o dano causado aos
recorridos.

Efetivamente, acertada a r. sentença que con-
denou o Município de Juiz de Fora a reparar os danos
causados aos recorridos, que lhes afetaram na órbita
material e moral e, portanto, incensurável a determi-
nação do pagamento dos danos causados ao prédio
dos apelados, norteando-se pelo orçamento constante
de fl. 15, que restou incontestado pelos recorrentes.

Contudo, no que concerne ao prejuízo com os
bens móveis, entendo que a fixação do quantum
indenizatório na r. sentença não se norteou pelos
elementos constantes nos autos.

Não obstante as testemunhas informem que
“com o desabamento de parte do imóvel os autores
tenham tido alguns prejuízos em seus bens móveis”
(fl. 147), pois desabou “a parte de trás do aparta-
mento” (fl. 144) perdendo-se “alguns móveis de
quarto e do banheiro” (fl. 144), não foram definidos
quais seriam os bens danificados.

A listagem dos móveis que teriam sido danifi-
cados (fl.16) não serve como prova para o ressarci-
mento pretendido pelos recorridos, uma vez que dito
documento foi elaborado pelos próprios apelados,
listando móveis que compõem uma residência, como
se todos eles tivessem sido destruídos com o
desabamento de parte do imóvel.

Ora, pelas fotografias constantes do laudo
pericial, verifica-se que somente a parte de trás do
imóvel desabou (fls. 79/80). Da mesma forma, as
testemunhas afirmam que os recorridos tiraram parte
dos móveis que possuíam (fls. 144/147), portanto a
listagem de fl. 16, composta de todos os móveis bási-
cos e supérfluos que compõem uma residência,
parece não guardar consonância com os verdadeiros
prejuízos mobiliários sofrido pelos apelados.

Ademais, a estimativa de preço dos mobi-
liários também foi feita pelos próprios recorridos,
sem qualquer referência orçamentária, gerando
dúvida quanto a sua autenticidade.

Assim, entendo que não há provas de quais
os mobiliários foram danificados com o eventus
damni, razão pela qual há que ser decotada da r. sen-
tença a condenação ao pagamento pelo “prejuízo
com bens móveis no valor de R$ 31.350,00” (fl. 177).

No que concerne ao dano moral, entendo-o
demonstrado, pois o constrangimento psíquico sofri-
do pelos recorridos e sua família, ao serem desalo-
jados abruptamente de sua residência, em face do
desabamento parcial do prédio e comprometimento
de sua fundação, gera, sem dúvida, comoção moral
que deve ser neutralizada.

Entretanto, parece-me excessivo o quantum
fixado a título de dano moral, pois entendo violados
o binômio condições financeiro-patrimoniais das
partes envolvidas e a suficiência quantitativa para
servir de efeito pedagógico ao impedimento de
novas ocorrências da espécie.

Ora, em se tratando de dano moral,

a indenização é por inteiro, posto que não predefini-
da. Se não os dispõem a lei, não há critérios objetivos
para cálculo da expiação pecuniária do dano moral,
que, por definição mesma, nada tem com eventuais
repercussões econômicas do ilícito. A indenização é,
pois, arbitrável (art. 1.553 do CC), e, como já
acentuou formoso aresto deste Câmara, tem outro
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sentido, como anota Windscheid, acatando opinião
de Wachter: compensar a sensação de dor da vítima
com uma sensação agradável em contrário (nota 31
ao § 455 das Pandette, trad. Fadda e Bensa). Assim,
tal paga em dinheiro deve representar para a vítima
uma satisfação, igualmente moral ou, que seja, psi-
cológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em algu-
ma parte o sofrimento impingido... A eficácia da con-
trapartida pecuniária está na aptidão para propor-
cionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa
da vítima, mas está também em produzir no causador
do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e
novo atentado. Trata-se, então, de uma estimação
prudencial... (RT, 706/68).

Dessa forma, reduzo o valor a ser pago a títu-
lo de dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00, para o
recorrido, e R$ 10.000,00, para sua esposa.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo
que foram fixados sem observância ao art. 20, § 4º,
do CPC, razão pela qual faço sua adequação ao dis-
positivo retro e reduzo sua fixação para 15% sobre o
valor da condenação.

Por fim, em face da sucumbência parcial, as
custas processuais deverão ser pagas pelo
Município-recorrente na razão de 80%; e, pelos
recorridos, na razão de 20%.

Com essas considerações, em reexame
necessário, reformo parcialmente a r. sentença, para
excluir a condenação pelos prejuízos com bens
móveis, determino, ainda, a redução dos danos
morais em R$ 10.000,00, para cada parte do pólo
ativo da lide; finalmente, reduzo também os hono-
rários advocatícios para 15% sobre o valor da con-
denação, ficando as custas processuais em 80%,
para o recorrente, e 20%, para o recorrido.
Prejudicado o apelo voluntário.

Sem custas.

O Sr. Des. Maciel Pereira - Peço licença ao
em. Des. Relator para dele discordar a respeito da
condenação, a título de danos morais, imposta ao
Município de Juiz de Fora em face de sua
negligência na limpeza de córregos para perfeita
escoação das águas pluviais, que culminou com o
desabamento do prédio dos apelados.

Na sentença, o Juiz julgou procedente a ação
de indenização c/c perdas e danos e danos morais,
condenando o Município ao pagamento de danos
materiais e morais, estes no importe de vinte mil
reais (R$ 20.000,00) para cada autor.

O eminente Relator achou por bem reformar
parcialmente a sentença, alterando o valor da
reparação por danos morais para dez mil reais (R$
10.000,00) a cada autor.

Na verdade, discordo desse entendimento,
uma vez que não demonstrada, no presente caso, a
ocorrência de dano moral e, além do mais, por não
ser ele corolário dos prejuízos materiais.

O caso dos autos comporta, a meu ver, ape-
nas prejuízo patrimonial, como está devidamente
comprovado.

Na obra de YUSSEF SAID CAHALI, há uma
citação de Carlos Bittar, que assinala:

qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato vio-
lador, havendo-se como tais aqueles que atingem os
aspectos mais íntimos da personalidade humana (o
da intimidade e da consideração pessoal), ou o da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e
atua (o da reputação ou da consideração social)
(Dano Moral, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 20).

Desse modo, reformo parcialmente a sentença,
no reexame necessário, somente para excluir da con-
denação os danos morais, em face da sua inexis-
tência, restando prejudicado o recurso voluntário.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Peço vista dos
autos.

Súmula - PEDIU VISTA O VOGAL, APÓS
VOTAREM RELATOR E REVISOR, AMBOS COM
REFORMA PARCIAL, NO REEXAME, COM
JUSTIFICATIVAS DIFERENTES.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Schalcher Ventura) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do dia
19.02.2004, a meu pedido, após votarem o Relator e
o Revisor, ambos com reforma parcial, no reexame,
com justificativas diferentes.

Meu voto é o seguinte:

Peço vênia ao em. Des. Relator para,
divergindo parcialmente do seu entendimento, acom-
panhar o voto proferido pelo em. Revisor, pelas
seguintes razões:

Segundo a doutrina,

o dano moral consiste na lesão a um interesse que
visa à satisfação de um bem extrapatrimonial contido
nos direitos da personalidade (como a vida, a integri-
dade corporal, a liberdade, a honra, a intimidade, o
decoro, a imagem) ou nos atributos da pessoa (como
o nome, a capacidade, o estado de família) (MARIA
HELENA DINIZ, “A Responsabilidade Civil por Dano
Moral”, Revista Literária de Direito, jan./fev. de 1996,
p. 7-14).
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In casu, não se desconhece o transtorno a
que se submeteram os autores, ao terem de aban-
donar o imóvel ante a iminência de desabamento;
porém, a meu ver, referido incidente não serve, por si
só, como sustentáculo para indenização por dano
moral, com base na citação referida, mas tão-
somente para indenização pelos prejuízos materiais
sofridos, estes já determinados na sentença por
comprovadamente ocorridos.

Portanto, acompanho o em. Des. Revisor
para afastar a condenação pelo dano moral, acom-
panhando nos demais termos o voto proferido pelo
em. Des. Relator.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA,
VENCIDO, EM PARTE, O RELATOR, PREJUDICA-
DO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO - EFETIVAÇÃO - ART. 106
INTRODUZIDO NO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 49/2001 -
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37 E 25, AMBOS DA CF/88 - INCONSTITUCIONALIDADE - DECLARAÇÃO

INCIDENTER TANTUM - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DESCABIMENTO

- É de se declarar, incidenter tantum, no mandado de segurança, a inconstitucionalidade do art. 106 introduzi-
do no ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais pela Emenda Constitucional nº 49/2001, uma vez que
referido mandamento constitucional, ao permitir que servidores contratados por prazo indeterminado e que
não se enquadram na exceção contida no art. 19 do ADCT da CF/88 passem a integrar o quadro efetivo da
Administração Estadual, sem a exigência de aprovação prévia em concurso público, não só contraria o
art. 37, como também desobedece ao art. 25, ambos da Constituição Federal de 1988. 

- Buscando os impetrantes amparar seu pretenso direito em mandamento contido na Constituição Estadual
que contraria mandamento maior contido na Carta Magna, não há que se falar em direito líquido e certo.

- Nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, não é
cabível a condenação em honorários advocatícios na ação de mandado de segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.03.403557-6/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
CARREIRA MACHADO

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Efetivação - Emenda Constitucional nº 49/2001. -
Buscando os impetrantes amparar seu pretenso
direito em mandamento contido na Constituição
Estadual, que dispõe de forma diferente de manda-
mento maior, contido na Carta Magna, não se há
falar em direito líquido e certo.

Acórdão

Vistos etc., acorda o Segundo Grupo de
Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DENE-
GAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 05 de maio de 2004. -
Carreira Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - Trata-se de
mandado de segurança impetrado por Ana Ferreira
de Souza e outros em face de ato do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão do Estado de
Minas Gerais consistente em não ter-se pronunciado
acerca da efetivação dos impetrantes.

Sem razão os impetrantes.

Conforme lição atribuída a CASTRO NUNES, o
direito líquido e certo equivale a direito incontestável,
cujos elementos seriam: 1º) direito provado de plano,
documentalmente, sem necessidade de provas comple-
mentares, nem maior debate elucidativo dos fatos; 2º)
ilegalidade do procedimento administrativo ou abuso de
poder na prestação positiva ou negativa do Estado. A
noção de direito certo, incontestável, é correlata à de
obrigação certa, an debeatur, do direito privado.

A comprovação do direito, de plano, líquido,
certo, incontestável, faz-se pela situação fática cujo
relato se contém na impetração.

CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA afirma
que

não se forma a relação jurídico-processual numa
ação de mandado de segurança quando o órgão
judicante não vislumbra a lucidez absoluta e
imediata do fato narrado pelos próprios elementos
de comprovação carreados a juízo juntamente com
a peça vestibular do processo (in “Do Mandado de
Segurança”, Revista de Informação Legislativa, ano
23, nº 90, abr./jun. 1986, p. 155).
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Adverte a constitucionalista que a extensão
da idéia compreendida no conceito de “direito líquido
e certo” não se exaure no contingente da narração e
comprovação inicial e definitiva dos fatos narrados, in
litteris:

Traduz aquela expressão a infungibilidade e incon-
trastabilidade de uma faculdade fundada em norma
vigente a propiciar o exercício atual da prerrogativa
que dela decorre.

Certo, portanto, para os efeitos perseguidos através
da ação de segurança, é o direito que tenha inques-
tionável assento em norma legal, na qual se con-
tenham os limites determinados do exercício da fa-
culdade nela embasada e pela qual se reconheça a
atualidade do seu desempenho (op. cit., p. 155).

A pretensão dos impetrantes funda-se nos arti-
gos 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, introduzidos
pela Emenda Constitucional nº 49/2001.

Referidos artigos dispõem que:

Art. 105. Ao detentor de função pública da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional dos Poderes
do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas admitido por prazo indeterminado até 1º de
agosto de 1990 são assegurados os direitos, as van-
tagens e as concessões inerentes ao exercício de
cargo efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela
adquirida nos termos do art. 41 da Constituição da
República e do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da mesma Constituição.

Art. 106. Passam a integrar o quadro efetivo de
pessoal da administração pública estadual, em
cargo correspondente à função pública de que
sejam detentores, os seguintes servidores admiti-
dos por prazo indeterminado:

I - o detentor de função pública admitido até a data da
promulgação da Constituição da República de 1988;

II - o detentor de função pública admitido no período
compreendido entre 05 de outubro de 1988 e 1º de
agosto de 1990, data da instituição do regime jurídi-
co único no Estado.

O citado artigo contraria o que estabelece o
inciso II do artigo 37 da Constituição Federal:

II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração.

Exceção a esta regra está contida no artigo
19 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição Federal, que concedeu
estabilidade aos servidores públicos civis da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da
administração direta, autárquica e das fundações
públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados,
e que não tenham sido admitidos na forma regulada
no art. 37 da Constituição.

O artigo 25 da Constituição Federal concede
liberdade aos Estados para se organizarem e regerem-
se pelas Constituições e leis que adotarem, condicio-
nando essa liberdade aos princípios nela contidos.

JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina em seu
Curso de Direito Constitucional Positivo - 15ª edição,
na p. 48, que

Nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, é a
lei fundamental e suprema do Estado brasileiro.
Toda autoridade só nela encontra fundamento e só
ela confere poderes e competências governamen-
tais. Nem o governo federal, nem os governos dos
Estados, nem os dos Municípios ou do Distrito
Federal são soberanos, porque todos são limitados,
expressa ou implicitamente, pelas normas positivas
daquela lei fundamental. Exercem suas atribuições
nos termos nela estabelecidos.

Por outro lado, todas as normas que integram a orde-
nação jurídica nacional só serão válidas se se con-
formarem com as normas da Constituição Federal.

Assim, ao admitir que servidores não enquadra-
dos na exceção prevista no art. 19 do ADCT, contratados
por prazo indeterminado, passassem a integrar o quadro
efetivo da Administração Pública estadual, sem a exigên-
cia de prévia aprovação e nomeação decorrente de con-
curso público, o mandamento contido no referido artigo
106 da Constituição do Estado de Minas Gerais não só
desobedece ao contido no artigo 25, como vai de encon-
tro ao mandamento expresso no artigo 37, ambos da
Constituição Federal, sendo, por isso, inconstitucional.

Neste sentido decisão do excelso Supremo
Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei estadual
que permite a integração de servidor público no
quadro de pessoal do Tribunal de Contas, indepen-
dentemente de concurso - Irrelevância de achar-se
o servidor à disposição desse órgão público em
determinado período - Alegação de ofensa ao art.
37, II, da Carta Federal - Plausibilidade jurídica -
Conveniência - Medida cautelar deferida. - O provi-
mento efetivo em cargo público situado na estrutu-
ra administrativa de qualquer dos Poderes ou
órgãos do Estado supõe, para efeito de regular
investidura do servidor público, a prévia aprovação
deste em concurso público de provas ou de provas
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e títulos. Precedentes do STF. O postulado consti-
tucional inscrito no art. 37, II, da Carta Política, ao
dar concreção e efetividade ao princípio da isono-
mia, impõe que o ingresso no serviço público sem-
pre se dê, ressalvada a investidura em cargos de
provimento em comissão, mediante prévia
aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos (STF - ADIMC 1.251/MG - TP - Rel.
Min. Celso de Mello - DJU de 22.09.1995).

Estado do Piauí - Lei nº 4.546/1992, art. 5º, inc. IV,
que enquadra no regime único, de natureza
estatutária, servidores admitidos sem concurso públi-
co após o advento da Constituição de 1988 - Alegada
incompatibilidade com as normas dos arts. 37, II, e
39 do texto permanente da referida carta e com o art.
19 do ADCT - Plausibilidade da tese. - O provimento
de cargos públicos tem sua disciplina traçada, com
rigor vinculante, pelo constituinte originário, não
havendo que se falar, nesse âmbito, em autonomia
organizacional dos entes federados. Dispositivo
destoante dessa orientação. Conveniência da pronta
suspensão de sua eficácia - (STF - ADIMC 982/PI -
TP - Rel. Min. Ilmar Galvão - DJU de 06.05.1994).

Dessa forma, declaro, incidenter tantum,
inconstitucional o artigo 106 introduzido no ADCT da
Constituição do Estado de Minas Gerais pela
Emenda Constitucional nº 49/01.

Buscando os impetrantes amparar seu pre-
tenso direito em mandamento contido na
Constituição Estadual, que dispõe de forma diferente
de mandamento maior, contido na Carta Magna, não
se há falar em direito líquido e certo.

Contudo, devo esclarecer que, sem embargo
de considerar reprovável o ato de a Administração
burlar o contido no inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal, contratando sem concurso e
transformando contrato por tempo determinado em

indeterminado, como in casu, tal fato não justifica o
agasalhamento pelo Poder Judiciário de tese que
contraria a Lei Magna.

Torna-se desnecessária, portanto, a análise da
natureza jurídica do vínculo existente entre os impe-
trantes e o Estado, em razão da inconstitucionalidade
do art. 11 da Emenda Constitucional nº 49/01, norma
que poderia amparar, em tese, suas pretensões.

Importante ressaltar, por derradeiro, não ser
cabível condenação em honorários advocatícios em
ação de mandado de segurança, nos termos das
Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do
Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, denego a segurança.

Custas, na forma da lei, observadas as dis-
posições da Lei nº 1.060/50, diante do deferimento aos
impetrantes dos benefícios da assistência judiciária.

Sem condenação em honorários advocatícios.

O Sr. Presidente (Des. Schalcher Ventura) -
Peço vênia para recomendar a publicação deste voto
na Revista “Jurisprudência Mineira”, porque me
parece que no Grupo de Câmaras não há publi-
cações, mas não poderia deixar de fazê-lo, já que é
uma matéria muito interessante.

Os Srs. Desembargadores Almeida Melo,
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes, Hyparco
Immesi, Kildare Carvalho, Lamberto Sant’Anna,
Audebert Delage, Maciel Pereira, Moreira Diniz e
Schalcher Ventura - De acordo.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM. 

-:::-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O DE
SEGUNDO GRAU - DECISÃO - NULIDADE

- O juiz de primeiro grau não tem legitimidade funcional para decidir sobre competência original do juízo
de segundo grau, devendo, na hipótese de não se considerar competente, extinguir o processo, e não
declinar da competência.

AGRAVO Nº 1.0378.01.001469-4/001 - Comarca de Lambari - Relator: Des. ERNANE FIDÉLIS

decidir sobre competência original do juízo de
segundo grau, devendo, na hipótese de não se
considerar competente, extinguir o processo, e
não declinar da competência.

Ementa oficial: Ação civil pública -
Declinação de competência do juízo de primeiro
grau para o de segundo grau - Nulidade. - Não tem
o juiz de primeiro grau legitimidade funcional para
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL E ANULAR A DECISÃO.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Ernane Fidélis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Ernane Fidélis - Em vigor a Lei
10.628/02, o digno Juiz de Direito da Comarca de
Lambari, em processo de ação civil pública, proposta
pelo Ministério Público contra Sebastião Carlos dos
Reis e outro, ex-Prefeito de Lambari, declinou de sua
competência, com fundamento no § 2° do novo artigo
84 do CPP, para este Tribunal de Justiça, tendo o
Ministério Público agravado da decisão.

Com a vênia máxima devida, sem indagar
sobre a constitucionalidade do referido preceito, no
meu modesto entender, não tem o juiz de primeiro
grau legitimidade funcional para a declaração de

competência de tribunal que lhe é hierarquicamente
superior, inclusive antecipando a decisão de
possível conflito, que, na realidade, em razão de
hierarquia, não existe. Neste caso, se S. Exa.
entende que, de forma cabal e absoluta, perdeu a
competência no feito em andamento, sem possibili-
dade de qualquer prorrogação, a ele compete sim-
plesmente extinguir o processo, sem julgar o mérito,
ensejando às partes interessadas os recursos que
lhe são próprios para a perfeita colocação e decisão
da questão.

Com tais fundamentos, dou provimento par-
cial ao recurso, para anular a decisão, determinando
novo julgamento para que o Juiz extinga o processo
ou nele prossiga, conforme entender.

Custas, a final

É o meu voto.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL E
ANULARAM A DECISÃO.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS - INCORPORAÇÃO AOS
VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE

- Inadmissível a incorporação de parcela antes percebida a título de gratificação por trabalho extra-
ordinário aos vencimentos de servidor, desde que se trata de vantagem, por índole, de caráter transitório
e contingente, concedida ao mesmo servidor em face de condições excepcionais do serviço e que não se
incorpora, pois, automaticamente, aos vencimentos, a não ser por expressa disposição de lei, por mera
liberalidade do legislador.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.02.035506-2/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. GERALDO AUGUSTO

Ementa oficial: Servidor público municipal -
Gratificação por hora extra - Pretensão de incorpo-
ração aos vencimentos - Ausência de previsão legal -
Impossibilidade. - Não há como permitir a incorpo-
ração de parcela antes percebida a título de gratifi-
cação por trabalho extraordinário aos vencimentos de
servidor, desde que se trata de vantagem, por índole,
de caráter transitório e contingente, concedida ao
mesmo servidor em face de condições excepcionais
do serviço e que não se incorpora, pois, automatica-
mente, aos vencimentos, a não ser por expressa dis-
posição de lei, por mera liberalidade do legislador.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,

na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2003. -
Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-se do
recurso ante a presença dos requisitos exigidos à
sua admissibilidade.

Tratam os autos de ação formulada por Luzio
dos Reis Melo contra o Município de Uberlândia, com
pretensão, em resumo, de ver integrada aos seus
vencimentos mensais a parcela percebida durante
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cerca de 12 anos, a título de horas extras, que lhe foi
retirada em razão da vedação de sobrejornada de tra-
balho feita através de decreto municipal.

O pedido foi julgado improcedente, conde-
nando o requerente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, na forma do
art.12 da Lei nº1.050/60.

Irresignado, insurge-se o autor/vencido, pre-
tendendo, em resumo, a reforma da sentença, ao argu-
mento, em resumo, de que não discute os termos do
decreto proibitivo de sobrejornada de trabalho em
regime de horas extras, que entende legal e constitu-
cional, mas a redução de seus vencimentos em razão
do corte da referida parcela, que já os integrava, por
aplicação do critério próprio para a reposição da perda
de rendimento prevista na CLT em razão da omissão
no Estatuto dos Servidores Municipais de Uberlândia,
vez que, quando recebida regularmente parcela que a
qualquer título integra a remuneração, a redução con-
siste em redução de vencimentos.

Anota o apelante que o valor mensal perce-
bido a título de horas extras não teve caráter tem-
porário porque perdurou por quase uma década, e,
assim, deve seu pedido ser julgado procedente.

Examina-se o recurso.

Na hipótese dos autos, alega o apelante que
teria havido ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, com a eliminação da parcela que vinha
percebendo há anos por trabalho extraordinário, pre-
tendendo seja a mesma incorporada aos ditos venci-
mentos, embora a vedação de trabalho nesse regime
de horas extras.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo
apelante, não há como amparar a sua tese para ver
incorporada a parcela antes percebida aos seus venci-
mentos, desde que se trata de vantagem, por índole, de
caráter transitório e contingente, concedida ao servidor
em face de condições extraordinárias do serviço ou do
servidor e que não se incorpora, pois, automatica-
mente, aos vencimentos, a não ser por expressa dis-
posição de lei, por mera liberalidade do legislador.

Com efeito, ensina o Mestre HELY LOPES
MEIRELLES,

as gratificações distinguem-se dos adicionais
porque estes se destinam a compensar encargos
decorrentes de funções especiais, que se apartam
da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as
gratificações - visam a compensar riscos ou ônus

de serviços comuns realizados em condições extra-
ordinárias, tais como os trabalhos executados em
perigo de vida e saúde, ou no período noturno, ou
além do expediente normal da repartição, ou fora da
sede etc. As gratificações são concedidas em razão
das condições excepcionais em que está sendo
prestado um serviço comum (propter laborem) ou
em face de situações individuais do servidor (propter
personam), diversamente dos adicionais, que são
atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto
officii). Não há confundir, portanto, gratificação com
adicional, pois são vantagens pecuniárias distintas,
com finalidades diversas, concedidas por motivos
diferentes. A gratificação é retribuição de um serviço
comum prestado em condições especiais; o adi-
cional é retribuição de uma função especial exercida
em condições comuns. Daí por que a gratificação é,
por índole, vantagem transitória e contingente e o
adicional é, por natureza, permanente e perene
(Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Hely
Lopes Meirelles, 18ª edição atualizada, Malheiros,
1990 p. 410).

No caso em apreço, o Estatuto do Servidor
Público do Município, no art. 95, em sua parte final, esta-
belece: “o valor pago a título de serviços extraordinários
não se incorpora ao vencimento do servidor”.

Ora, assim, à ausência de permissivo legal
que autorize a incorporação da gratificação por
serviço extraordinário ao vencimento do servidor e
vedada a realização do trabalho nestas circunstân-
cias extraordinárias por decreto municipal, não há
como amparar a pretensão do apelante, não haven-
do que se falar em ofensa ao princípio da irredutibili-
dade de vencimento, porque esta parcela, embora
tenha composto a remuneração do servidor durante
certo e determinado período, não integra o seu
vencimento, este, sim, irredutível.

Ora, nas circunstâncias, correta a sentença
hostilizada que julgou improcedente o pedido, pois
não há direito adquirido do apelante a que aludida
gratificação passasse a incorporar ao seu vencimento,
ante a ausência de previsão legal e já referida que
constituiria, em tese, o eventual direito em questão.

Com tais razões, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença, por seus e por
estes fundamentos.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Francisco Lopes de Albuquerque -
De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-
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Ementa oficial: Agravo de instrumento -
Cemitério - Risco de dano ambiental - Periculum in
mora - Fumus boni iuris - Ausência. - O agravante não
demonstrou que a continuidade das obras de
cemitério implica imediata ou futura contaminação de
manancial, restando ausentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, necessários à concessão da
liminar pleiteada. Negado provimento ao recurso.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 04 de março de 2004. -
Lamberto Sant’Anna - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo agravado, o Dr.
José Rubens Costa.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Trata-se de
agravo de instrumento interposto pela ONG -
Organização Não Governamental - Sítio da Tia
Marianinha, em face da decisão de fls. 36/38, que, em
sede de ação civil pública proposta em desfavor do
Município de Guaxupé, indeferiu liminar requerida para
fins de cessar as obras do novo cemitério municipal e
proibir sua inauguração até o julgamento do feito.

Irresignada, alega a agravante: a) propôs ação
civil pública em desfavor do Município de Guaxupé con-
testando a construção de cemitério sem o necessário
R.I.M.A. b) ante o iminente perigo de contaminação de
manancial de água, requereu liminar a fim de impedir a
continuidade das obras, sendo esta indeferida pelo juiz
a quo ao argumento de não evidenciados o fumus boni
iuris e o periculum in mora; c) ao contrário dos argu-
mentos motivadores do indeferimento, o periculum in
mora de fato existe, nos termos dos laudos juntados
aos autos, e ainda porque, em continuando as obras,
sob o risco de futura condenação, maior prejuízo será
imposto ao erário.

Contraminuta às fls. 60/72.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festou-se pelo provimento parcial do recurso.

Conheço do recurso, presentes os pressu-
postos de sua admissibilidade.

Com efeito, e como salientei no exame pre-
liminar, verifico que não restaram configurados nos
autos o fumus boni iuris e o periculum in mora,
hábeis a ensejar a reforma da decisão atacada.

De fato, não vislumbro que a continuidade
das obras do cemitério implique contaminação do
manancial de água, resultando em dano ambiental,
como alegou o recorrente e pretendeu provar medi-
ante a juntada do laudo de fls. 33/34.

Neste sentido, tenho que melhor razão
assiste ao agravado, pois, colacionando aos autos a
documentação de fls. 74/83, faz prova de que a
escolha do local para construção do cemitério não se
deu aleatoriamente, mas através de estudo prelimi-
nar fundamentado nas normas da Cetesb-
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
do Estado de São Paulo e ainda no laudo preliminar
das condições ambientais do cemitério-parque de
Guaxupé, que conclui:

sem dúvidas, o cemitério encontra-se muito bem
localizado do ponto de vista técnico e ambiental, em
uma área cujo contexto geológico e hidrogeológico
são qualitativamente bastante favoráveis à depu-
ração das cargas contaminantes orgânicas e
inorgânicas oriundas da decomposição dos
cadáveres e do processo de sepultamento.
Corroboram com este fato, a baixa permeabilidade
do terreno, a elevada profundidade do aqüífero e a
grande distância do local de descarga subterrânea
(possivelmente o riacho abaixo do cemitério). O
conjunto dessas características conferem ao terreno
uma elevada proteção do aqüífero freático frente às
cargas de necrochorume com possibilidades muito
remotas de que algum agente contaminante venha
a alcançá-lo, atendendo assim os principais critérios
para uma localização satisfatória de cemitérios.

O perigo da demora também não restou
demonstrado, pois não há provas nos autos da

CEMITÉRIO - CONSTRUÇÃO - RISCO DE DANO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - CESSÃO
DAS OBRAS - PERICULUM IN MORA - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DA MEDIDA

- Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, indefere-se o pedido de liminar requerida em ação civil
pública para fins de cessar as obras do novo cemitério municipal, se o autor não demonstrou que a con-
tinuidade da construção da necrópole implica imediata e futura contaminação do manancial das águas,
ocasionando dano ambiental.

AGRAVO Nº 1.0000.00.340505-7/000 - Comarca de Guaxupé - Relator: Des. LAMBERTO SANT'ANNA
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iminência do término da obra, menos ainda da sua
inauguração e da possibilidade do sepultamento de
cadáveres, provas sem as quais não resta revelado o
perigo também necessário à concessão do pedido
recursal.

Outrossim, observo na decisão impugnada ter
o Juiz primevo destacado que, “somente através de
perícia especializada, a ser produzida no desenrolar
da demanda, se poderá aferir se há ou não perigo de
contaminação, caso se façam sepultamentos no
local sob questionamento”.

Assim, bem andou o Juiz singular, pois, uma
vez que não se colhem neste recurso elementos sufi-
cientes à imediata paralisação das obras do cemitério,
tenho que, em tempo ainda oportuno, com auxílio de

perícia, bem se poderá julgar a questão, sem prejuízo
do interesse coletivo que ora se pretendeu tutelar.

À luz desses argumentos, deve ser mantida a
decisão agravada, pelo que nego provimento ao
recurso.

Custas, pela agravante, cuja exigibilidade se
suspende nos termos da Lei 1.060/50.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Adoto o
mesmo raciocínio do eminente Relator, que se
mostra ainda na cautela que o Juiz manifestou.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ESFERA PRIVADA - PERÍODO ANTERIOR À
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 09/93 - AVERBAÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - CONTAGEM

RECÍPROCA PARA FINS DE APOSENTADORIA E ADICIONAIS - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO 

- Se o período pelo qual o servidor pleiteia a averbação do tempo de serviço prestado na esfera privada,
para fins de adicional e aposentadoria, é anterior à Emenda Constitucional nº 09/93, deve-se aplicar a anti-
ga redação dada ao art. 36, § 7º, da Constituição Estadual, por se tratar de direito adquirido, sendo irrele-
vante o fato de ele ter protocolizado seu pedido após a entrada em vigor da aludida emenda.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.853904-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora: Des.ª MARIA ELZA

Ementa oficial: Servidor público - Averbação
de tempo se serviço na esfera privada - Direito
adquirido - Aplicação do texto original do art. 36, § 7º,
da Constituição Estadual. - Não importa se o servidor
protocolou seu pedido de averbação após a entrada
em vigor da Emenda Constitucional n° 09/93, vez que
o período pelo qual o mesmo pleiteia a averbação
para fins de adicional é anterior à aludida emenda,
devendo, portanto, ser aplicada a antiga redação
dada ao art. 36, § 7º, da Constituição Estadual.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM REFORMAR PARCIAL-
MENTE A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Maria Elza - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - Trata-se de ação
ordinária ajuizada por Irineu Cortes Gama em face

do Estado de Minas Gerais, pleiteando a averbação
do tempo de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias
prestados à iniciativa privada para efeito de incidên-
cia dos adicionais por tempo de serviço, devendo
retroagir seus efeitos à data do requerimento do
autor junto à Secretaria de Estado da Fazenda. A
sentença de fls. 61/63-TJ julgou procedente o pedido
feito na exordial, determinando que o Estado-réu
procedesse à averbação pleiteada pelo autor, deven-
do haver a incidência de correção monetária sobre
as quantias devidas pelo mesmo, acrescida de juros
de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês.
Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais) de acordo com o art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Minas Gerais apela
para este Tribunal às fls. 64/75-TJ. Alega que, à época
em que o apelado apresentou certidão de tempo de
serviço para ser feita a averbação, já vigorava a nova
redação dada ao art. 36, § 7º, da Constituição do
Estado de Minas Gerais diante da entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 09/93. Esta permitiu
somente a contagem recíproca de tempo de serviço
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na iniciativa pública e privada somente para efeito de
aposentadoria, não mais podendo ser contado tempo
para concessão de adicionais. Diante disso, o apela-
do não tem mais direito à contagem de tempo de
serviço para fins de adicionais, vez que seu pedido se
deu depois da entrada em vigor da Emenda
Constitucional n° 09/93. Aduz que o Supremo Tribunal
Federal tem o entendimento da não-existência de
direito adquirido a regime jurídico. Sustenta que
somente as pessoas que apresentaram seus pedidos
de contagem de tempo antes da promulgação da
referida emenda possuem direito adquirido. Requer a
diminuição dos juros de mora para 6% (seis por cento)
ao ano. Requer, ainda, a diminuição do valor fixado a
título de honorários advocatícios.

O apelado apresentou suas contra-razões às
fls. 79/82-TJ. Aduz que a alegação do apelante de
que o mesmo não poderia ter seu direito ao cômputo
do tempo de serviço em relação aos adicionais não
deve ser levada em conta, vez que a Resolução n°
17/96 assegurou a contagem do tempo de serviço
prestado na iniciativa privada para fins de adicionais.
Alega que o tempo de serviço prestado à iniciativa
privada foi anterior à entrada em vigor da Emenda
Constitucional n° 09/93, havendo, portanto, direito
adquirido. Sustenta que o apelante está contrariando
o princípio da legalidade ao negar-se a computar o
tempo de serviço ora pleiteado pelo recorrido, vez
que o dispositivo constitucional aplicável ao caso
determina que o aludido tempo seja considerado
para pagamento de adicionais. Ressalta que a fixa-
ção dos juros de mora respeitou o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, devendo, diante disso,
ser mantido o percentual fixado pelo Juízo a quo.
Aduz que o valor fixado a título de honorários advo-
catícios deve ser mantido, vez que o mesmo foi fixa-
do de acordo com o art. 20, § 4º, do Código de
Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos para sua admissibilidade, conhece-se do
reexame necessário e do recurso voluntário.

Questão de ordem.

Primeiramente, ressalte-se que o Ministério
Público não foi intimado para se manifestar, pois, no
caso concreto, não há interesse público evidenciado
pela natureza da lide ou qualidade da parte, sendo
inaplicável o art. 82, III, do Código de Processo Civil.

Atualmente, não mais se confunde o interesse
público com o interesse patrimonial do Estado. Foi com
este fundamento que o Superior Tribunal de Justiça
editou sua súmula, acrescentando o Enunciado n°
189, dispondo que é desnecessária a intervenção do
Ministério Público nas execuções fiscais. Nas ações
de cobrança ajuizada por servidor público contra

município, ocorre o mesmo: o interesse existente é
meramente patrimonial, e não público. Situação
semelhante é a que ocorre nos autos, uma vez
tratar-se de ação ordinária, cujo interesse é apenas
de natureza patrimonial do Estado.

Esse entendimento acompanha a moderna
tendência de restringir a participação do Ministério
Público no processo civil como fiscal da lei, liberan-
do-o para atuar com maior eficiência na sua alta mis-
são constitucional, no processo penal e no processo
civil como autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já se firmou nesse sentido, como se vê no
Recurso Especial 263.447/PE (DJU de 16.04.2001,
p. 119), da Sexta Turma, Relator o Ministro Fernando
Gonçalves, assim ementado, no que interessa:

Processual Civil. Ministério Público. Intervenção.
Desnecessidade. Ação de cobrança. Servidor públi-
co municipal. - 1. A simples participação na causa
de entidade de direito público interno não determi-
na a intervenção do Ministério Público, pois, do
contrário, estar-se-ia confundindo Fazenda Pública
com interesse público (ut RTJ, 133/345 e STF - RP,
25/324), aliás, inexistente, na espécie, onde versa
a causa ação de cobrança de funcionário público
(diferenças salariais) contra municipalidade.
Precedentes desta Corte.

No mesmo sentido, dentre tantos outros jul-
gados, é o Recurso Especial 265.018/PE (DJU de
27.11.2000, p. 182), da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Felix Fischer.

Assim, resolvo a questão de ordem no senti-
do de considerar desnecessária a intimação do
Ministério Público.

Mérito.

Razão não assiste ao apelante pelos fatos e
fundamentos que serão expostos. O apelado exerceu
atividade no setor privado, conforme documentos de
fls. 10/13-TJ, de 11.10.1976 até a data de
14.07.1977. Pelo que se pode observar, o período de
tempo pelo qual o recorrido trabalhou na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos foi anterior à data
em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n°
09/93. Diante disso, não importa se o apelado proto-
colizou seu pedido de averbação após a referida
emenda, vez que o período pelo qual o mesmo
pleiteia a averbação para fins de adicional é anterior
à aludida emenda, devendo, portanto, ser aplicada a
antiga redação dada ao art. 36, § 7º, da Constituição
do Estado de Minas Gerais, que dispunha:
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Art. 36. (...)

§ 7º Para efeito de aposentadoria e adicionais, é
assegurada a contagem recíproca do tempo de
serviço nas atividades pública ou privada, nos termos
do § 2º do art. 202 da Constituição da República.

O caso em questão versa sobre direito
adquirido do apelado em ter a averbação de seu
tempo de trabalho no setor privado computado para
fins de adicional e aposentadoria como previa o dis-
positivo constitucional supracitado antes da vigência
da referida emenda constitucional. Sobre direito
adquirido, este é o entendimento da doutrina:

Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei
nova, transforma-se em direito adquirido, porque
era direito exercitável e exigível à vontade de seu ti-
tular. Incorporou-se no seu patrimônio, para ser
exercido quando lhe conviesse. A lei nova não pode
prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exer-
cido antes (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 7. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1991, p. 374).

Em relação a esta matéria, este é o entendi-
mento deste Tribunal:

Ementa: Servidor público - Tempo de serviço -
Legislação estadual que admitia o cômputo do
tempo de serviço prestado na esfera privada para
fins de aposentadoria e adicionais - Revogação -
Inadmissibilidade - Direito adquirido - Recurso provi-
do (Apelação n° 171.008-6; Comarca de Belo
Horizonte; Rel. Des. José Brandão de Resende;
pub. em 9.9.2000).

Nesse sentido:

Ementa: Administrativo. Servidor público. Tempo de
serviço no setor privado. Direito adquirido a contagem
de tempo para fins de adicionais aos servidores inte-
grantes dos quadros do funcionalismo público antes
da vigência da Emenda nº 09 da Constituição do
Estado de Minas Gerais. Aplicação do artigo 36, § 7º,
da CE, na redação anterior (Apelação n° 220.557-3,
Comarca de Belo Horizonte, Rel. Des. Pinheiro Lago,
pub. em 30.8.2002).

Com relação à alegação de diminuição dos
juros de mora fixados pelo Juiz de primeira instância,
realmente, esta deve ser levada em conta. O art. 1º
da Lei 9.494/97 foi alterado pela Medida Provisória
n° 2.180-35, que assim dispôs:

Art. 4º A Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

(...)

‘Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações
impostas à Fazenda Pública para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores e
empregados públicos, não poderão ultrapassar o
percentual de seis por cento ao ano’.

Diante disso, deve ser diminuída a condenação
dos juros de mora para 6% (seis por cento) ao ano.

Mantém-se o percentual fixado a título de
honorários, visto que fixados em consonância com o
art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo o
zeloso Juiz os fixados de acordo com o grau de zelo
do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o tempo exigido
para seu serviço.

Diante do exposto e com respaldo no princípio
do livre convencimento motivado (art. 131 do Código
de Processo Civil) e no princípio constitucional da
obrigatoriedade da fundamentação dos atos jurisdi-
cionais (art. 93, inciso IX, da Constituição do Brasil),
em reexame necessário, reforma-se parcialmente a
sentença de fls. 61/63-TJ para, tão-somente, reduzir
o percentual fixado a título de juros de mora, prejudi-
cado o recurso voluntário.

O Sr. Des. Cláudio Costa - De acordo.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - De acordo.

Súmula - REFORMARAM PARCIALMENTE
A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

SERVIDOR - TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - ALUNO-APRENDIZ - ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL -
PERÍODO TRABALHADO - CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS - POSSIBILIDADE

- A teor do art. 91 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei nº 869/52), conta-
se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de
aluno-aprendiz, em escola pública profissional.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.846236-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. MACIEL PEREIRA
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Que a sentença penaliza duplamente a cole-
tividade, que já financiou direta ou indiretamente o
trabalho social de que o autor foi beneficiado.

Por fim, insurge-se contra os honorários,
argüindo que a demanda não exigiu por parte dos
patronos do apelado grande dispêndio de tempo e
deslocamentos, assim como dilação probatória,
sendo de se concluir pela necessidade de alteração
da verba fixada.

Requer a reforma integral da sentença e, na
eventual hipótese de sua manutenção, seja reduzida
a verba honorária.

Contra-razões às fls. 142/146, pelo desprovi-
mento do recurso.

Cuida-se de pedido de averbação e reconhe-
cimento de tempo de serviço prestado ao Estado de
Minas Gerais, proposto por João Antônio de Oliveira,
1º Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, que, no
período de 14.12.1978 a 25.05.1987, integrou os
quadros do Centro Educacional Lima Duarte, edu-
candário ligado à Secretaria de Estado do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
(Setascad), na condição de aluno-aprendiz.

Dos autos se infere que o autor, ora apelado, foi
transferido da escola de menores São Vicente de Paulo
para aquele educandário, sendo admitido para cursar a
4ª série do ensino fundamental, concluindo posterior-
mente a 8ª série em 1982 e a 4ª série do ensino médio
do Curso Técnico em Agropecuária, em 1986.

Extrai-se também que permanecia na citada
instituição 24 horas por dia, durante 365 dias por
ano, desempenhando atividades práticas que con-
sistiam em trabalho de aprendizado profissional,
conforme atesta a certidão de fl. 14.

O apelado permaneceu na instituição pelo
período de 08 anos, 05 meses e 14 quatorze dias,
conforme ainda certidão exarada pela Secretaria
Estadual do Trabalho, da Assistência Social da
Criança e do Adolescente.

Vê-se também que, pelas atividades desem-
penhadas, o apelado recebia dos cofres públicos
estaduais ensino, alimentação, educação, profissiona-
lização, livros, roupas e total assistência.

O apelado requereu junto à corporação aver-
bação do período em que esteve no Centro
Educacional Lima Duarte, para fins previdenciários, o
que foi indeferido, em 03.03.2001, originando, portan-
to, a referida ação que pretende o reconhecimento,
pelo Judiciário, do seu direito de averbar o tal tempo.

Ementa oficial: Ação cominatória - Aluno-
aprendiz - Aposentadoria - Contagem de tempo de
serviço - Possibilidade - Súmula 96 do TCU -
Precedentes. - Em reexame necessário, confirma-se
a sentença, prejudicado o recurso voluntário. -
“Conta-se para todos os efeitos, como tempo de
serviço público, o período de trabalho prestado na
qualidade de aluno-aprendiz, em escola pública
profissional, desde que comprovada a retribuição
pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se como
tal o recebimento de alimentação, fardamento, mate-
rial escolar e parcela de renda auferida com a exe-
cução de encomendas para terceiros”.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004. -
Maciel Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maciel Pereira - Conheço da
apelação e do reexame necessário por estarem pre-
sentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado
de Minas Gerais contra a sentença proferida nos
autos da ação cominatória proposta por João Antônio
de Oliveira, em que o ilustre Juiz julgou procedente o
pedido formulado na inicial, para condenar o Estado
a proceder à averbação do tempo de serviço do
autor, correspondente a 08 anos, 05 meses e 14
dias, de efetivo serviço público prestado, para todos
os fins de direito.

Condenou ainda o requerido às custas e
honorários advocatícios dos procuradores do autor,
arbitrando-os em R$1.000,00.

Inconformado, o Estado de Minas Gerais
alega a impossibilidade da caracterização do tempo
pleiteado como “tempo de serviço público” ou “tempo
de aprendizado de serviço público”, nos termos do
que dispõe os artigos 42, § 1º, e 142 da Constituição
Federal, assim como o artigo 39, § 10, da
Constituição Estadual.

Diz que o acatamento da pretensão inicial
provoca lesão ao princípio da isonomia previsto no
artigo 5º da Constituição Federal.
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Enfatize-se que a certidão de tempo de aluno
de fl. 14 informa que o apelado freqüentou, 24 horas
por dia, 365 dias por ano, o Centro Educacional Lima
Duarte e que desenvolvia atividades práticas que
consistiam em trabalho de aprendizado profissional e
onde recebia ensino, profissionalização, livros,
roupas e total assistência para segurança de sua for-
mação integral.

Estabelece o art. 91 do Estatuto dos
Funcionários do Estado de Minas Gerais, Lei nº 869,
de 05 de julho de 1952:

Art. 91. Para nenhum efeito será computado o
tempo de serviço gratuito, salvo o prestado a título
de aprendizado em serviço público.

O mencionado dispositivo legal determina
que pode ser computado o tempo de serviço gratuito
prestado como aprendiz em serviço público. Assim,
não encontra amparo a alegação do apelante de que
não pode ser considerado tempo de aprendizado de
serviço público.

A exigência contida no artigo de lei é de que
a atividade cujo tempo se pretende computar tenha
sido desenvolvida em estabelecimento integrante do
serviço público, e dúvida não há de que o Centro
Educacional Lima Duarte está ligado à Secretaria de
Estado do Trabalho de Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.

Assim, discordo do argumento de que o
aprendizado em serviço público está relacionado
apenas e tão-somente aos cursos necessários ao
exercício do cargo ou função pública, os chamados
preparatórios, e nesse sentido não há lei expressa.

São os aprendizes, ao meu ver, os benefi-
ciários de um serviço público que tem por prestador
o Estado, no exercício de sua função social.

HELY LOPES MEIRELLES ensina que:

Serviço público é todo aquele prestado pela
Administração ou por seus delegados, sob normas
e controles estatais, para satisfazer necessidades
essenciais ou secundárias da coletividade ou sim-
ples conveniências do Estado (Direito
Administrativo Brasileiro, 18ª ed., São Paulo,
Malheiros, 1993, p. 294).

A escola profissionalizante é considerada de
interesse público, exatamente em conseqüência da
atividade ali desenvolvida, uma vez que possibilita
aos seus freqüentadores o acesso ao mercado de tra-
balho, portanto presente se encontra o pressuposto
que a caracteriza como serviço público.

Outrossim, tal serviço é oferecido no interesse
do particular, em primeiro plano, e no de toda a cole-
tividade, em segundo plano, porque permite a conse-
cução da finalidade precípua do Estado, que é servir
como instrumento da realização do bem comum.

Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento acerca da espécie, conforme se
observa do julgado de 155.142-3/00, cujo Relator foi
o em. Des. Almeida Melo, datado de 14.10.1999 e
publicado em 11.11.1999, assim ementado:

Direito Administrativo - Aluno-aprendiz - Trabalho gra-
tuito - Contagem de tempo - Serviço público. - A
aluna-aprendiz que trabalhou gratuitamente em esco-
la integrante do serviço público faz jus ao cômputo do
tempo de serviço prestado, nos exatos termos do art.
91 do Estatuto dos Funcionários do Estado de Minas
Gerais, Lei nº 869, de 05 de julho de 1952.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu sobre a matéria:

Previdenciário. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz.
Escola pública profissional. - O tempo de estudos
do aluno-aprendiz realizado em escola pública
profissional, sob as expensas do Poder Público, é
contado como tempo de serviço para efeito de
aposentadoria previdenciária, ex vi do art. 58, XXX,
do Decreto nº 611/92, que regulamentou a Lei nº
8.213/91. Recurso especial não conhecido. (Ac. no
REsp 192.244/SE - Relator: o Exmo. Sr. Ministro
Vicente Leal - apud voto do Exmo. Sr. Ministro
Hamilton Carvalhido no REsp 207.382/RS).

A Súmula nº 96, do Tribunal de Contas da
União, versando sobre a questão em discussão tem
o seguinte teor:

Conta-se para todos os efeitos, como tempo de
serviço público, o período de trabalho prestado na
qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública
Profissional, desde que comprovada a retribuição
pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se como
tal o recebimento de alimentação, fardamento,
material escolar e parcela de renda auferida com a
execução de encomendas para terceiros.

Nesse sentido, entendo que o apelado
preencheu todos os requisitos para ter direito a con-
tar como tempo de serviço aquele em que esteve no
Centro Educacional Lima Duarte, sendo, portanto,
de se manter a sentença de primeiro grau.

Insurgiu-se ainda a Fazenda Pública contra
os honorários advocatícios fixados com base no art.
20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$
1.000,00 (mil reais).
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Cediço que, na hipótese em que a Fazenda
Pública foi vencida, os honorários não podem ser
exagerados de forma a tornarem-se insuportáveis e
tampouco irrisórios, de forma a aviltar o exercício da
profissão de advogado. Por essa razão, o juiz, ao
fixá-los, deverá levar em conta as alíneas a, b e c do
mencionado artigo.

No caso, não há dúvida de que o profissional
foi zeloso na prestação do trabalho, embora a causa
seja de pouca complexidade; ainda não é matéria
corriqueira nos nossos tribunais.

Assim, entendo que o valor arbitrado de
R$1.000,00 corresponde, na justa medida, ao
trabalho prestado pelo profissional, sendo, pois, o
inconformismo do apelante impertinente.

Pelo exposto, em reexame necessário, confir-
mo a sentença de primeiro grau, que reconheceu ao
autor o direito de ter computado o tempo de serviço
referente ao período em que era aluno-aprendiz no
Centro Educacional Lima Duarte, prejudicado o
recurso voluntário.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

APOSENTADORIA - CONCESSÃO - DIREITO ADQUIRIDO - LEI NOVA - IRRETROATIVIDADE

- A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, concedida a
aposentadoria pela lei vigente no tempo em que se completaram os requisitos à sua aquisição, lei poste-
rior não poderá alterá-la, com efeitos retroativos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.02.013269-3/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS

Ementa oficial: Aposentadoria - Concessão -
Direito adquirido - Lei nova - Irretroatvidade. - A lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada. Assim, concedida a aposen-
tadoria pela lei vigente no tempo em que se comple-
taram os requisitos à sua aquisição, lei posterior não
poderá alterá-la, com efeitos retroativos.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
Conheço do reexame necessário e do recurso vo-
luntário, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Trata-se de mandado de segurança impetra-
do por Maria de Lourdes Leonel Manna de Oliveira e

outra, ora apeladas, contra ato da 40ª
Superintendente Regional de Ensino de Uberlândia,
aduzindo que seus afastamentos foram autorizados
no final de 1998 em consonância com a Resolução
nº 2.572/95. Contudo, suas aposentadorias foram
modificadas em conformidade com a Resolução nº
22/01. Requereram, em sede liminar, a suspensão
dos atos administrativos que determinaram a apli-
cação retroativa da lei nova e que seja mantida a
condição de aposentadas da forma concedida, argu-
mentando com a intangibilidade do ato jurídico per-
feito e com a irretroatividade de lei posterior.

A liminar foi indeferida.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente
o pedido, concedendo a segurança pleiteada, sus-
pendendo os atos administrativos que aplicaram a
retroatividade da lei nova, devendo as impetrantes
retornar ao status quo ante, ou seja, à aposentadoria
com base na Resolução nº 2.572/95, submetendo a
sentença ao reexame necessário, por força do art. 12,
parágrafo único, da Lei nº 1.533/51.

Depreende-se dos autos que a primeira impe-
trante teve seu afastamento autorizado em 14.12.98,
com a publicação no Minas Gerais, conforme se veri-
fica à fl. 22, ao passo que o afastamento da segunda
impetrante foi autorizado em 09.11.98, com a publi-
cação no Minas Gerais, conforme se verifica à fl. 32.
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Com efeito, as impetrantes/apeladas adquiri-
ram o direito de se manter no gozo da aposentadoria,
não podendo ser aplicada a Resolução nº 22/01, sob
pena de se ferir o art. 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, segundo o qual “a lei não preju-
dicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.

A Resolução nº 22/01 entrou em vigor na data
de sua publicação, ou seja, em 13.03.01, sendo que
o seu art. 3º menciona que se revogam as dis-
posições em contrário, em especial a Resolução
Serha nº 2.572/95.

Tenho que a revogação da Resolução nº
2.572/95 somente se poderia operar a partir de
13.03.01, data da vigência da Resolução nº 22/01,
porquanto a revogação produz efeitos ex nunc, ou
seja, a partir de sua vigência, para o futuro, de modo
que os efeitos produzidos pelo ato revogado devem
ser inteiramente respeitados.

É cediço que o direito à aposentadoria se
rege pela lei vigente no tempo em que se comple-
taram os requisitos à sua aquisição. Assim, a con-
tagem do tempo de serviço sob a forma da
Resolução nº 2.572/95 fora incorporada ao
patrimônio jurídico das impetrantes, não podendo ser
suprimida, sob pena de ofensa ao direito adquirido.

Ademais, o direito das impetrantes tem fulcro
no art. 285 da Constituição do Estado de Minas
Gerais, alterado pela EC 03/92, que lhe determinou
a seguinte redação:

Ao servidor público que tenha tempo de efetivo
exercício de magistério na iniciativa privada, na rede
estadual, federal ou municipal de ensino, é assegu-
rada em relação ao respectivo tempo de serviço:
Omissis.

II - contagem proporcional de tempo de serviço,
para fins de aposentadoria e de percepção dos cor-
respondentes adicionais.

As recorridas, por terem exercido função
administrativa, fora da regência, perderam o direito à
aposentadoria especial, razão pela qual houve a
compensação, com a aplicação de tal proporcionali-
dade, redundando no abono de 20% sobre o tempo
de magistério.

Conforme asseverou o MM. Juiz de primeiro
grau, à fl. 71:

Impõe-se aferir a segurança dos atos jurídicos, sob
pena de instaurar uma instabilidade insustentável
ao regime democrático. A norma, durante o lapso de
sua vigência, produz efeitos concretos e definitivos,
prevalecendo o princípio da imediatividade. Ulterior
modificação normativa não poderá extinguir ou
modificar situações jurídicas já consolidadas, vez
que o cidadão estaria a mercê de alterações políti-
cas concernentes a determinada época, cuja reali-
dade social não reflete, efetivamente, o momento
histórico anterior. A incerteza e a instabilidade não
coadunam com o princípio constitucional da segu-
rança dos atos jurídicos.

Saliento, por último, que resolução não tem o
condão de revogar a Constituição Estadual.

Pelo exposto, em reexame necessário, confir-
mo a sentença, prejudicado o recurso voluntário.
Deixo de fixar a condenação em honorários advo-
catícios, em homenagem às Súmulas 512 do STF e
105 do STJ.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

DIVÓRCIO CONSENSUAL - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NA CENTRAL DE
CONCILIAÇÃO CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 407/2003, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA A LEGALIDADE DA
RESOLUÇÃO - DESCABIMENTO - NÃO-CONHECIMENTO 

- Descabe o manejo de qualquer espécie de recurso contra despacho que designa audiência de conciliação,
não se prestando o agravo de instrumento nem mesmo para contrariar a Resolução nº 407/2003, da Corte
Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, que criou a Central de Conciliação.

AGRAVO Nº 1.0079.03.061143-2/001 - Comarca de Contagem - Relator: Des. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA
ESTEVES
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Ementa oficial: Processual Civil - Ação de divór-
cio consensual - Designação de audiência, a se realizar
junto à central de conciliação criada por resolução da
Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais - Agravo de instrumento, contendo, inclu-
sive, insurgência contra a legalidade de tal resolução -
Descabimento - Não-conhecimento. - Descabe o mane-
jo de qualquer espécie de recurso contra despacho que
designa audiência de conciliação, não se prestando o
agravo de instrumento nem mesmo para contrariar a
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça que
criou a Central de Conciliação.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO
CONHECER DO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
José Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Contagem, que, em ação de divórcio consensual
proposta por M.S.S. e A.P.S., designou audiência
prévia de conciliação a se realizar na Central de
Conciliação e determinou a citação do réu.

O inconformismo do Ministério Público refere-se
à designação de audiência prévia de conciliação a se
realizar na Central de Conciliação, criada pela
Resolução nº 407/2003, da eg. Corte Superior do TJMG.

Sustenta que a decisão e a referida resolução
ferem o devido processo legal; que se trata de direito
indisponível que exige a intervenção do MP; e tece
diversas considerações sobre questões práticas que
inviabilizam a realização de audiências conciliatórias
nos feitos de Família pela Central de Conciliação,
pugnando, por fim, pela negativa de aplicação da
Resolução nº 407/2003, “com a programação de
audiência inaugural a ser realizada e presidida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família de Contagem”.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito
devolutivo, fls. 19/20.

Sem apresentação de contraminuta.

Informações do d. Juízo a quo, à fl. 26.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, às fls.
29/39, pelo provimento do agravo.

Insurge-se o agravante contra despacho que
designou audiência prévia de conciliação a se realizar
na Central de Conciliação, ato meramente ordinatório,
que não encerra qualquer decisão de questão inci-
dente, não desafiando qualquer tipo de recurso.

Por outro lado, a “sessão de conciliação” já se
realizou, tornando prejudicado o recurso interposto.

Em questão idêntica, esta Câmara já decidiu:

Ementa: Agravo de instrumento. Despacho de mero
expediente - Inteligência do art. 504 do CPC - Não-
conhecimento do recurso. - O ato judicial impugna-
do, via agravo de instrumento, se não possui carga
decisória, configura despacho de mero expediente,
sendo, a teor do art. 504 do CPC, irrecorrível,
mesmo porque dele não resulta nenhuma lesividade
ao agravante, já que nada se decide. Não-conheci-
mento do recurso. (Agravo de Instrumento nº
1.0000.00.338776-8/000 - Relator Desembargador
Célio César Paduani - Data do acórdão: 23.09.2003
- Data da publicação: 10.10.2003.)

No mesmo sentido:

Ementa: Processual Civil. Despacho de mero expedi-
ente. Irrecorribilidade. Inteligência da norma do art. 504
do Codex Instrumental. - Ademais, sendo o recurso
manejado contra decisão que designa data para reali-
zação de audiência prévia de conciliação, o advento da
data marcada o torna indubitavelmente sem objeto. As
demais questões concernentes à Portaria nº 407/2003
deverão ser discutidas em sede própria, que não os
autos do presente instrumento, visto que as mesmas
extrapolam os lindes da ação de separação litigiosa, da
qual o presente agravo se origina. Prejudicado o julga-
mento do Recurso. (Agravo de Instrumento nº
1.0000.00.338552-3/000 - Relator Desembargador
Pinheiro Lago - Data do acórdão: 12.08.2003 - Data da
publicação: 30.09.2003.)

Por esses fundamentos, não conheço do
recurso.

Sem custas.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

-:::-
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o segundo concedera ao primeiro a exploração do
serviço de água e esgotos sanitários, a ser executado
pela empresa-embargante, comprometendo-se o
Município, pela cláusula décima primeira, a outorgar à
dita empresa a isenção dos tributos municipais, a par-
tir do início até o termo final da concessão, pelo prazo
de vinte e sete anos (cláusula segunda).

Na cláusula vigésima do instrumento do ajuste,
lê-se que:

O Estado de Minas Gerais e o Município de Belo
Horizonte tomarão todas as medidas de ordem legal
e administrativa, necessárias à ratificação dos com-
promissos que reciprocamente assumiram neste
convênio, o qual será submetido ao referendum da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e
da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Pois bem, o convênio fora aprovado pela
Câmara Municipal, pela Resolução nº 265, de 23 de
maio de 1973 (fl. 17), e pela Assembléia Legislativa
do Estado, pela Resolução nº 1.065, de 23 de agos-
to do mesmo ano (fl. 18).

À época, vigorava a Constituição Estadual de
1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1º
de outubro de 1970, que dispunha, em seu art. 31,
XX, competir, privativamente, à Assembléia
Legislativa

aprovar os convênios celebrados pelo Governo do
Estado com entidades de Direito Público e ratificar os
que, por motivo de urgência e no interesse público,
forem efetivados sem essa aprovação.

Por sua vez, então previa a Constituição
Federal, de 24 de janeiro de 1967, com a nova
redação trazida pela Emenda nº 1, de 17 de outubro
de 1969, no art. 13, § 3º, que:

A União, os Estados e os Municípios poderão cele-
brar convênios para execução de suas leis, serviços
ou decisões, por intermédio de funcionários federais,
estaduais ou municipais.

Assim, impossível pretender-se aplicar retroativa-
mente texto da Constituição atual (art. 150, § 6º) e da Lei
Orgânica local (art. 117), a negócio administrativo

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - CONCESSÃO MEDIANTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O
ESTADO - APROVAÇÃO POR RESOLUÇÕES DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS LEGISLATIVOS -

SUPRESSÃO UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de isenção tributária onerosa prevista em convênio celebrado entre o Estado e o município e
referendado por atos legislativos, observado ao longo de vários anos, inviável a sua supressão unilateral
à conta da necessidade de edição de lei específica para a respectiva concessão, sobretudo se não denun-
ciado o ajuste administrativo.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.729842-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. MACIEL PEREIRA

Ementa oficial: Tributário - Isenção -
Concessão mediante convênio celebrado entre o
município e o Estado e aprovado por resoluções dos
respectivos órgãos legislativos - Supressão unilateral
- Impossibilidade. - Tratando-se de isenção tributária
onerosa, prevista em convênio celebrado entre o
Estado e o Município e referendado por atos legisla-
tivos, observado ao longo de vários anos, inviável a
sua supressão unilateral à conta da necessidade de
edição de lei específica para a respectiva concessão,
sobretudo se não denunciado o ajuste administrativo.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 11 de março de 2004. -
Maciel Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Maciel Pereira - Dando o MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública
Municipal por dispensável o reexame oficial de sen-
tença proferida nos autos, agasalhadora de embar-
gos opostos pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais-Copasa/MG (antiga Comag), a exe-
cução que lhe promove a Fazenda Pública Municipal
de Belo Horizonte por crédito de IPTU relativo aos
exercícios de 1997 a 2000, a ela se contrapõe, entre-
tanto, a embargada, a lhe propugnar a reforma em
via de apelo regular.

Sustenta que a isenção tributária, reconheci-
da a favor da embargante, fora irregularmente con-
cedida por convênio “aprovado” por Resolução da
Câmara Municipal, contrariando o disposto nos arts.
150, § 6º, da Carta Federal e 117 da Lei Orgânica
local, por constituir matéria de reserva legal.

O convênio, no caso, é o que consta da peça
de fls. 20/27, celebrado entre o Estado e o Município
em 31 de janeiro de 1973, de conformidade com o qual
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ajustado em 1973, como argumento proibitivo da isenção
tributária concedida por via do instrumento firmado pelas
partes e ratificado por resoluções legislativas.

É certo que, já à época, vigorava o CTN (Lei
nº 5.172, de 25.10.66), a dispor, no art. 176, que:

A isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua con-
cessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso,
o prazo de sua duração.

No caso, entretanto, não decorreu a isenção
somente do negócio celebrado, mas sim deste, placi-
tado por atos normativos editados pela Assembléia
Legislativa do Estado e pela Câmara Municipal, quan-
do o podia ter sido por simples edição de lei municipal,
como tantas outras então editadas, dentre elas as de
nº 1.670, de 23.06.69, isentando do Imposto Predial o
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; a de
nº 2.319, de 10.05.74, declarando isentas do ISSQN
empresas jornalísticas; a de nº 2.513, de 04.09.75, dis-
pensando de obrigação tributária a Infraero.

O fato é que o convênio, aprovado pelos
Legislativos Estadual e Municipal, permanece em

vigor, porque ainda não regularmente denunciado
por qualquer das partes, como forma própria de seu
desfazimento, e, por outro lado, sempre foi respeita-
do por ambas as Administrações, mesmo porque a
entidade prestadora do serviço ainda se encontra em
atividade, embora mudado o nome.

A jurisprudência desta Casa, como se lê nos
vários arestos colacionados, tem reiteradamente
confirmado a validade do convênio, em pronuncia-
mentos sobre a matéria debatida.

Por outro lado, se do negócio celebrado resul-
taram prestações recíprocas, de caráter oneroso,
pela compensação do serviço prestado pela empre-
sa estatal com a isenção tributária outorgada pelo
Município, inadmissível o seu rompimento sem a
devida reparação de perdas e danos.

Com essas considerações, nego provimento
ao recurso.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - De acordo.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

DOAÇÃO COM ENCARGOS - DESCUMPRIMENTO - REVERSÃO E RESTITUIÇÃO DO BEM - AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Tratando-se de doação com encargos, o donatário é obrigado a cumpri-los, caso forem a benefício do
doador, de terceiro ou do interesse geral, nos termos da lei de regência. Não realizada a obrigação pelo
donatário, o doador possui o legítimo direito de requerer a restituição do bem e reverter a doação realizada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0073.02.008891-7/001 - Comarca de Bocaiúva - Relator: Des. CÉLIO CÉSAR
PADUANI

Ementa oficial: Apelação cível - Ação de anu-
lação de escritura pública e registro - Doação com
encargos - Descumprimento - Reversão e restituição do
imóvel - Cerceamento de defesa - Inocorrência. - Nos
termos da lei de regência civil, o donatário é obrigado a
cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício
do doador, de terceiro ou do interesse geral. Destarte,
havendo encargo de construção de obra (estádio de
futebol) para a perfectibilização da doação feita, não
cumprido pelo donatário, é de rigor a reversão da
doação realizada. Não há que se falar em prescrição do
direito de ação para desfazer a doação e reaver o imó-
vel, pois tal prazo sequer começou a escoar.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO RETIDO, REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Célio César Paduani - Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Cruzeirinho
Futebol Clube em face da r. sentença de fls. 88/90,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Bocaiúva, que, nos autos da ação
ordinária de anulação de escritura e registro movida
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pelo Município de Bocaiúva contra o ora apelante, jul-
gou procedente o pedido, para anular a doação reali-
zada entre as partes e, em corolário, anular a escri-
tura pública de doação do terreno com área de
16.900 metros quadrados e registro dela prove-
niente. Outrossim, condenou o requerido ao paga-
mento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sede de razões recursais, às fls. 92/97, o
apelante sustenta, com foros de preliminar, defeito na
representação; ausência do representante legal do
apelado e do Ministério Público na audiência de con-
ciliação; apreciação do agravo retido de fls. 79/80; e
cerceamento de defesa.

No mérito, salienta que construiu o campo de
futebol no imóvel doado pelo Município, em cuja cer-
tidão não consta qualquer encargo, destacando a
importância na formação de desportistas na região, e
que a presente ação é fruto de perseguição política,
em virtude da existência de um distrito industrial na
Cidade de Bocaiúva, apropriado para a instalação de
indústrias.

No mais, protesta pela ilegalidade na
aprovação das Leis nos 2.966 e 2.969/2002, e que,
se se considerar a sobredita “tomada” do imóvel
como desapropriação, impõe-se a observância da
garantia de conservação e de compensação, levan-
do-se em conta, ainda, que o contestante jamais foi
notificado pelo apelado.

Contra-razões às fls. 101/102, em que o
apelado rebate os argumentos e teses esgrimados
pelo apelante, gizando pelo acerto da decisão
monocrática.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça não vem
opinando em feitos desta natureza, à consideração
de não configurado interesse público primário a jus-
tificar sua intervenção.

Certificação do preparo recursal à fl. 98.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço do recurso, por atendidos os seus
pressupostos de admissibilidade.

Aprecia-se, prima facie, o agravo retido de fls.
79/80 - que dele conheço -, interposto em face da
decisão de fl. 77, que indeferiu a prova pericial e teste-
munhal, por não justificada a utilidade das mesmas.

De fato, ausente a fundamentação clara e
objetiva para demonstrar a imprescindibilidade das

provas, assim como o suposto prejuízo acarretado
ante a falta de produção das mesmas, tornando-se
inviável acolher o pleito de cerceamento de defesa.

Outrossim, o agravante sequer indicou, na
peça de fls. 79/80, a quais documentos acostados aos
autos não obteve acesso, desmerecendo maiores
elucubrações a respeito.

Assim, nego provimento ao agravo retido.

Passo ao exame das preliminares eriçadas no
apelo.

O apelante alega defeito na representação;
porém, não consegue comprovar tal irregularidade,
no sentido de que o mandatário de fl. 07 não detém
poderes para representar o apelado em juízo, ou não
integra a consultoria jurídica do mesmo.

Da mesma forma, cediço que eventual defeito
na representação da parte não enseja nulidade,
cabendo à parte supri-lo, pois o atual Código de
Processo Civil prestigia o sistema que se orienta no
sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais,
regularizando, sempre que possível, as nulidades
sanáveis.

Igualmente, não merece prosperar a nulidade do
processo ante a ausência do representante legal do
apelado e do Ministério Público na audiência de conci-
liação, eis que não restou evidenciado prejuízo ao
apelante, além do que, conforme fl. 83, o Ministério
Público alegou desnecessária sua participação no feito.

A respeito do assunto, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

Em tema de nulidade no processo civil, o princípio
fundamental que norteia o sistema preconiza que
para o reconhecimento da nulidade do ato proces-
sual é necessário que se demonstrem, de modo
objetivo, os prejuízos conseqüentes, com influência
no direito material e reflexo na decisão da causa
(REsp n° 63.393, Min. Vicente Leal).

Prossegue o apelante, insistindo, vez mais,
no aludido cerceamento de defesa, desta vez, com
relação ao auto circunstanciado de fl. 82, que,
segundo o mesmo, além da vista não concedida,
referido documento encontra-se irregular.

Ora, o auto circunstanciado foi a diligência
tomada pelo juízo com a participação das partes,
incluindo o patrono da apelante, lavrado pelo oficial de
justiça avaliador II, que tem fé pública. Inexiste, pois, a
tal “irregularidade” na documentação, ressaltando que
o apelante nem sequer cuidou de infirmar o seu teor.
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Noutro passo, oportuna se faz a transcrição
da inteligência:

Se as questões colocadas nos autos, inobstante
sejam de direito e de fato, independem de prova
além das já colacionadas, autoriza-se o julgamento
antecipado da lide, pois a produção de provas não
é direito potestativo das partes, mas garantia cons-
titucional que se submete ao crivo do magistrado
no exame da causa (RT, 624/93).

Assim, estando o feito devidamente instruído
com documentos necessários o suficiente para uma
análise concreta dos fatos suscitados e, portanto, pron-
to para a prestação jurisdicional, pode e deve o juiz pro-
ceder ao julgamento antecipado da causa, atendendo,
assim, ao princípio da economia processual e tornan-
do mais célere o procedimento, desmerecendo
maiores elucubrações quanto às demais alegações do
apelante, carecedoras de fundamentação, mormente
quando não evidenciado o prejuízo.

Portanto, repilo, em bloco, as preliminares.

Adentrando o meritum causae, verifica-se que
o Município de Bocaiúva ajuizou ação ordinária de
anulação de escritura pública e registro à conside-
ração de que efetuou doação de terras ao réu,
Cruzeirinho Futebol Clube, ora apelante, condicionada
à construção de um estádio de futebol em dois anos,
a partir da data de publicação da lei autorizativa.

Argumenta que, decorridos seis anos, não
obteve ainda nenhuma iniciativa do requerido quanto
aos termos acordados, requerendo, por isso, a rever-
são e restituição do imóvel, com as benfeitorias exis-
tentes ao patrimônio público municipal, sem qualquer
indenização ou ressarcimento, nos termos da lei.

Não há como ser provido o recurso, devendo
ser mantida hígida a r. sentença ora vergastada, eis
que correto o deslinde da quaestio. Vejamos.

É inconteste nos presentes autos que o
apelante não cumpriu o referido encargo, cujo adim-
plimento pode e deve ser exigido, sob pena de revo-
gação da doação, por força da cláusula de reversão
expressa na Lei nº 2.539/96, encerrando em si uma
autêntica obrigação que se põe ao lado da manifes-
tação de vontade dispositiva.

Logo, nos termos da lei de regência civil, o
donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação,
caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do
interesse geral.

Não realizada a obrigação pelo donatário, o
doador possui o legítimo direito de querer a restituição
do bem, visto não se ter perfectibilizada a doação,
impondo o improvimento do recurso, já que o apelante
deixou de cumprir com os encargos da doação a ele
atribuídos, de forma a autorizar a reversão da doação
realizada.

Não cabe, igualmente, invocar a prescrição
do direito de ação para desfazer a doação e reaver o
imóvel, pois tal prazo sequer começou a escoar, nos
termos do excerto:

Administrativo. Doação com encargo. Lei Muni-
cipal. Reversão. Possibilidade. Inaplicabilidade.
Inaplicabilidade do art. 178, § 6°, inc. I, do CCB

- 1. A inadimplência do donatário relativamente ao
cumprimento do encargo decorrente da doação,
instalação do posto de atendimento médico, e
havendo expressa previsão na lei de doação da
reversão em caso de não-cumprimento no prazo de
dois anos, deve retornar o imóvel ao patrimônio do
Município.

- 2. Não pode o donatário inadimplente recorrer ao
disposto no art. 178, § 6°, inc. I, do CC/16 , alegan-
do a prescrição da ação.

- 3. Remessa oficial provida (TRF - 4ª Região; REO
nº 9504558500/RS; 4ª T.; Rel. Juiz José Luiz B.
Germano da Silva; DJ de 04.11.1998; p. 469).

Com tais considerações, nego provimento ao
agravo retido, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume
a bem-lançada sentença, por seus próprios e jurídi-
cos fundamentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- Sr. Presidente. As fotografias de fls. 69/72 do laudo
circunstanciado de fls. 82 bem comprovam que o
donatário não construiu a obra prometida, não se
desincumbindo, assim, dos encargos da doação. Por
isso, acompanho, na íntegra, o voto do em. Des.
Relator.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo com o
Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO RETIDO, REJEITARAM PRELIMINARES
E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

-:::-
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O MM. Juiz de primeiro grau concedeu a
segurança para que a autoridade impetrada, Sr.ª
Gerente da Agência de Atendimento da Cemig na
Cidade de Bom Despacho, restabeleça e se abste-
nha de suspender o fornecimento de energia elétrica
ao impetrante, submetendo a sentença ao reexame
necessário.

Depreende-se dos autos que foram encon-
tradas várias irregularidades nos equipamentos de
medição, que proporcionavam consumo de energia
elétrica bastante inferior ao real, quer pela violação dos
selos de medição, quer pela interferência direta nos
equipamentos de medição, sendo que tais irregulari-
dades foram devidamente comprovadas através dos
Termos de Ocorrência de Irregularidades, Boletins de
Ocorrência Policial e Perícia Técnica, como podemos
ver nos documentos 01 a 03 das informações
prestadas, fls. 59/86.

Posteriormente foram feitas as calibrações
dos medidores retirados nas unidades consumidoras
do apelado, ratificando tais irregularidades.

A comprovação das irregularidades pode ser
feita também através dos históricos de consumo das
unidades consumidoras, que apontam grande ele-
vação do gasto de energia após a detecção das
irregularidades e substituição dos medidores.

Ademais, o próprio apelado reconheceu os
valores cobrados, negociando o débito, ao assinar o
Termo de Acordo e de Reconhecimento de Dívida-
TARD, porém efetuou o pagamento através de
cheques sem a devida provisão de fundos.

Tenho votado favoravelmente ao consumidor
nos casos em que a empresa estatal cessa o forneci-
mento de energia elétrica pelo simples inadimplemento.

Todavia, não posso ser conivente com a
fraude, como no caso em comento. É comezinho em
direito que ninguém pode tirar proveito da sua
própria torpeza, e é exatamente isso que o impe-
trante visa alcançar ao interpor este mandamus.

Não me parece crível que o apelante, além de
fraudar o medidor de energia elétrica, ainda tenha a
pretensão de não ser cobrado pelo valor da energia

ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO - CORTE DO
FORNECIMENTO - POSSIBILIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA

- Provada a fraude praticada pelo consumidor de energia elétrica, lícita é a cobrança dos valores referentes
ao consumo do período pela concessionária do serviço público, bem como a hipótese de corte do forneci-
mento, previamente comunicada, em caso de inadimplemento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0074.02.010807-7/001 - Comarca de Bom Despacho - Relator: Des. EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Energia elétrica - Fraude praticada pelo consumidor -
Inadimplemento - Corte no fornecimento -
Possibilidade - Direito líquido e certo - Ausência. -
Comprovada a fraude praticada pelo consumidor de
energia elétrica, lícita é a cobrança dos valores refe-
rentes ao consumo do período pela concessionária do
serviço público, assim como a hipótese de corte em
caso de inadimplemento, previamente comunicada.
Ausência de direito líquido e certo.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO CO-
NHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E REFOR-
MAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Edivaldo George dos Santos - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos -
Conheço do reexame necessário, por força do art.
12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51.

Não conheço do recurso voluntário, pela mani-
festa ilegitimidade de parte. A autoridade coatora não
tem legitimidade para a interposição de recurso em
sede de mandado de segurança. A legitimidade é de
quem suportará o ônus da decisão, no caso, a Cemig.

Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Odilon de Lacerda
Filho, ora apelado, contra a Cemig-Companhia
Energética de Minas Gerais, na Cidade de Bom
Despacho, contra ato da Sr.ª Dinoralva M.S. Gontijo,
Gerente de Atendimento, argumentando que sofreu
corte no fornecimento de energia elétrica, na
Fazenda Lavoura, arrendada ao impetrante, sem
notificação prévia, colocando em risco o funciona-
mento da atividade granjeira, sob o fundamento de
haver débito não quitado.

A liminar foi deferida.
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que consumiu furtivamente e de não ser ameaçado
de corte no fornecimento de energia em caso do
não-pagamento dos respectivos valores.

É importante salientar que o impetrante foi
avisado previamente da suspensão do fornecimento da
energia elétrica e que o seu ato e que o seu comporta-
mento revelam prática não somente de ilícito civil, mas
também de ilícito penal, a ser apurada na via própria.

Qualquer discordância acerca dos valores fatu-
rados pela Cemig, em razão da fraude praticada, deve
ser discutida em ação própria a ser ajuizada pelo
apelante, e não pela concessionária. Assim, a notifi-
cação extrajudicial da concessionária é de nenhuma
valia, diante do reconhecimento expresso do débito.

Neste diapasão, a jurisprudência deste egré-
gio Tribunal. Senão, vejamos:

Ementa: Mandado de segurança - Energia elétrica -
Fraude praticada pelo consumidor - Corte no forneci-
mento de energia em caso de inadimplemento -
Possibilidade - Direito líquido e certo - Ausência.

- Comprovada a fraude praticada pelo consumidor de
energia elétrica, através da violação dos selos do
medidor, lícita é a cobrança dos valores referentes ao
consumo do período pela concessionária do serviço
público, assim como a hipótese de corte em caso de
inadimplemento dos respectivos valores, previa-
mente comunicada, conforme Resolução 456, da
Aneel-Agência Nacional de Energia Elétrica. Ausente
o direito líquido e certo a ser amparado no mandado
de segurança, a ordem deve ser denegada. Apelação
Cível nº 000.300.982-6/00 - Comarca de Barbacena -
Apelante(s): 1º) JD da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barbacena, 2º) Cemig-Cia. Energética de Minas
Gerais Gerente de Distribuição Cemig - Apelado(s):
Padaria e Confeitaria Jardim Ltda. - Relator: Exmo.
Sr. Des. Francisco Figueiredo - Data do acórdão:
03.04.03 - Data da publicação: 16.05.03.

Ementa: Mandado de segurança - Energia elétrica
- Fraude praticada pelo consumidor - Acerto de fa-
turamento - Ameaça de corte no fornecimento de
energia em caso de inadimplemento - Possibilidade
- Direito líquido e certo - Ausência.

- Comprovada a fraude praticada pelo consumidor
de energia elétrica, através da violação dos selos
do medidor, lícita é a cobrança dos valores refe-
rentes ao consumo do período pela concessionária
do serviço público, assim como a ameaça de corte
em caso de inadimplemento dos respectivos va-
lores, previamente comunicada, conforme
Resolução 456, da Aneel-Agência Nacional de
Energia Elétrica. Ausente o direito líquido e certo a
ser amparado no mandado de segurança, a ordem
deve ser denegada. Recurso desprovido. Apelação
Cível nº 000.248.774-2/00 - Comarca de
Divinópolis - Apelante(s): José Maria Coelho da
Silva - Apelado(s): Cemig-Companhia Energética
de Minas Gerais, Gerente Regional - Relator:
Exmo. Sr. Des. Eduardo Andrade - Data do
acórdão: 27.08.02 - Data da publicação: 06.09.02.

Ausente o direito líquido e certo a ser ampara-
do no mandado de segurança.

Pelo exposto, em reexame necessário, refor-
mo a sentença, para denegar a segurança e cassar
a liminar concedida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

Deixo de fixar a condenação em honorários
advocatícios, em homenagem às Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Wander Marotta - Sr. Presidente. O
princípio da continuidade dos serviços públicos con-
tido no Código de Defesa do Consumidor refere-se
ao serviço em geral, não ao fornecimento individual.

É norma de proteção da sociedade, e não do
inadimplente.

Com o Relator.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Com o
Relator.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECUR-
SO VOLUNTÁRIO E REFORMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO.

-:::-

ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DO FORNECIMENTO - CONTAS PAGAS - DANO MORAL -
CARACTERIZAÇÃO - PROVA

- O corte de energia elétrica efetuado pela companhia energética nos casos em que o consumidor já hou-
ver quitado suas contas gera indenização a título de dano moral, pois qualquer pessoa consciente de seus
direitos e deveres se sente ofendida e humilhada quando, após ter cumprido pontualmente a obrigação
de pagar, tem sua energia cortada.

- O dano moral se caracteriza pela imposição de distúrbio psicológico decorrente da ofensa sofrida.
Dificilmente se consegue provar concretamente a sua existência, devendo-se, então, presumi-lo em razão
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As testemunhas arroladas pelo autor, em
seus depoimentos de fls. 59 e 60, confirmaram os fatos
narrados pelo apelado, ressaltando, ainda, a
primeira testemunha, que, no momento da chegada
dos funcionários da Cemig, o Sr. Daniel Carias
Felicio foi contra o desligamento dizendo-lhes que
havia pagado suas contas. Contudo, os mesmos não
lhe deram atenção.

Quanto à alegação da apelante de que cons-
tava em seus arquivos que a unidade consumidora
estava inativa, porém ligada e que havia deixado de
ser faturada, observa bem o MM. Juiz que a própria
Cemig admite que o apelado pagou suas contas, já
que o corte se deu pela falta de faturamento. Ainda
salienta o Magistrado que a apelante busca conduzir
ao entendimento de possível irregularidade na uti-
lização de serviço. Contudo, esta alegação não ficou
provada nos autos.

O dano moral configura-se pela agressão
psíquica, moral e intelectual da vítima. Por isso,
ninguém pode inquirir o espírito de outro tão profunda-
mente para poder afirmar, com certeza, a existência e a
intensidade da dor, ou a realidade da decepção sofrida.
Portanto, não há como provar a angústia e humilhação
pelas quais passou o apelado. Assim, o ilícito está no
ato culposo. Despiciendo se torna ao autor efetuar
ginástica intelectual na tentativa de mostrar que sofreu
o prejuízo moral, pois ninguém sustenta que a prova do
dano moral deva versar sobre lágrimas vertidas, nem
que se requer perícia psicológica para acreditar na efe-
tiva alteração do equilíbrio espiritual do lesado. É pre-
ciso dizer que para a devida indenização moral não
cabe prova direta, mas presuncional. Constata-se, por-
tanto, que os fatos que originam a indenização por
dano moral têm presunção absoluta.

Qualquer pessoa medianamente correta e
consciente de seus direitos e deveres se sente ofen-
dida e humilhada quando, após ter cumprido pontual-
mente sua obrigação de pagar, tem sua energia cor-
tada e, mesmo tendo alegado o pagamento feito, para
desfrutar de um serviço público inerente à cidadania,
vê-se ignorada pelos funcionários da Cemig.

É princípio correntemente aceito que a in-
denização por dano moral há de guardar corres-
pondência com a maior ou menor gravidade da ofen-
sa, devendo representar adequada punição para o
ofensor e oferecer lenitivo ao ofendido. Deve ainda

da natureza e da gravidade dos fatos. A indenização deve compensar a dor sofrida e punir o ofensor, não
havendo necessidade de prova do dano moral, mas dos fatos que o constituem.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0287.02.008797-2/001 - Comarca de Guaxupé - Relator: Des. CARREIRA MACHADO

Ementa oficial: O dano moral se caracteriza
pela imposição de distúrbio psicológico decorrente
da ofensa sofrida. Dificilmente se consegue provar
concretamente a sua existência, devendo-se, então,
presumi-lo em razão da natureza e da gravidade dos
fatos. A indenização deve compensar a dor sofrida e
punir o ofensor, não havendo necessidade de prova
do dano moral, mas dos fatos que o constituem.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 11 de março de 2004. -
Carreira Machado - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Carreira Machado - Conheço do
recurso por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta por
Cemig-Cia. Energética de Minas Gerais em face da
r. sentença de fls. 76/79, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé, que,
em ação de indenização por danos moral e material,
julgou parcialmente procedente o pedido.

Argúi o apelante, em síntese, que não ficou
provada a agressão à moral do apelado, sendo
necessária a constituição de prova para caracteriza-
ção da lesão moral.

Não houve apresentação de contra-razões,
conforme ressai da certidão de fl. 87, não podendo
ser considerado como tal o documento de fls. 94/98,
já que este é totalmente intempestivo (a publicação
da sentença foi em 19.06.03 e o documento apre-
sentado como contra-razões foi apresentado no pro-
tocolo em 10.10.03).

Compulsando os autos, verifico que a
apelante, nas razões de apelação, não negou o
desligamento da energia elétrica do apelado entre os
dias 17 a 20 de maio de 2002, sendo que sua fatura
referente ao mês de maio estava quitada.
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adequar-se à condição pessoal de um e de outro, não
sendo causa de empobrecimento do devedor, nem
podendo servir de pretexto para descabido e abrupto
enriquecimento do credor, a ponto de tornar vantajoso
e desejável o próprio dano. Desse modo, não atenderá
a esse ditame a indenização que não traduza ressarci-
mento para a vítima ou punição para o ofensor.

Para apreciar o pedido, considerar-se-ão o
teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e
sociais da ação ou omissão, a possibilidade de
superação física ou psicológica, assim como a exten-
são e duração dos efeitos da ofensa, além da situ-
ação econômica das partes.

Portanto, não me convencem as alegações
da apelação quanto à não-existência do dano moral,
nem mesmo a sua necessidade probatória.

Todavia, o apelado, apesar de ter comprova-
do o dano causado, a ação ilícita da companhia de
energia elétrica e seu nexo de causalidade, não
demonstrou, através dos fatos ocorridos, grande
reflexo pessoal e social em decorrência de seu pre-
juízo moral. Além disso, não consta nos autos prova
de grande extensão e duração da ofensa sofrida, o
que faz concluir que não será difícil para o apelado
superar o dano psicológico sofrido.

Quanto ao valor da indenização por dano
moral, procede o inconformismo da apelante, pois o
seu arbitramento deve ser feito com moderação,
levando-se em conta o grau de culpa, respeitando o
princípio da razoabilidade.

O consumo médio de energia elétrica do
autor é de R$ 4,04 mensais e o corte de energia per-
durou por 3 dias, considerando-se ainda que já
decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça que:

A indenização por dano moral objetiva compensar a
dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e
desestimular a sociedade a cometer atos dessa
natureza (REsp 283.319/RJ, Rel. Ministro Antônio
de Pádua Ribeiro, DJ de 11.06.2001).

A indenização fixada está exacerbada, por
não ter ela a finalidade de enriquecer o ofendido,
mas apenas minorar a sua dor, merecendo reparo a
sentença quanto a esse aspecto. Contudo, deve per-
manecer o aspecto punitivo da indenização.

Ante o exposto, considerando-se a capaci-
dade econômico-financeira das partes, a intensidade
da lesão e a suficiência à compensação da dor inter-
na, dou parcial provimento ao apelo e reformo a sen-
tença para reduzir o valor da indenização por danos
morais para R$ 4.000,00, dividindo-se as custas e os
honorários advocatícios ao meio, em face da sucum-
bência recíproca. Contudo, a exigibilidade das cus-
tas ao apelado fica suspensa em virtude de estar
amparado pelos benefícios da assistência judiciária.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

O Sr. Des. Hyparco Immesi - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

INDENIZAÇÃO - PRISÃO - FLAGRANTE IMPRÓPRIO - LEGALIDADE DO ATO - DANO MORAL E MATERIAL -
DESCABIMENTO - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

- Sendo o Estado titular do jus puniendi, exercendo, para isso, o jus persequendi in judicio, e competindo ao
juiz decidir se a acusação é procedente ou não, a persecução penal sofrida pelo acusado e a sua prisão
somente podem consistir em constrangimento passível de indenização quando houver abuso ou ilegalidade
da atividade estatal. A prisão efetivada com observância das normas processuais e materiais atinentes à
espécie e que não constituiu ato arbitrário e abusivo do Estado não gera para este a obrigação de indenizar. 

- A prisão em flagrante frustrada não conduz necessariamente à indenização, eis que não teria sentido
lógico o fato de o legislador prever uma situação de flagrante impróprio ou presumido, em que não se
admitisse o equívoco, afastando a ilegalidade ou abuso do ato. 

- Os direitos à honra e à dignidade humana não podem ser considerados absolutos, pois há de prevale-
cer o interesse público, exigindo do Estado-juiz adotar providências admitidas no ordenamento jurídico
como forma de restrição à sua ampla manifestação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.685063-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. CÉLIO
CÉSAR PADUANI
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Ementa oficial: Ação de indenização - Dano
moral e material - Prisão - Flagrante impróprio -
Legalidade do ato - Supremacia do interesse público.
- O Estado é o titular do jus puniendi e, para isso,
exerce o jus persequendi in judicio, competindo ao juiz
decidir se a acusação é procedente ou não. Esse
poder-dever do Estado pode acarretar constrangi-
mento, passível de indenização, quando veemente-
mente caracterizado o abuso ou ilegalidade da ativi-
dade estatal, infringido as normas processuais e
materiais atinentes à espécie. A lei prevê situações de
flagrante impróprio ou presumido (art. 302, III e IV, do
CPP), caracterizado quando uma pessoa é encontra-
da, em tempo razoável, após a prática de um crime,
em situação que faça presumir autoria ou co-autoria
de delito há pouco ocorrido, autorizando a lavratura
do respectivo auto de prisão em flagrante. A prisão
em flagrante frustrada não conduz necessariamente
à indenização, eis que não teria sentido lógico o fato
de o legislador prever uma situação de flagrante
“impróprio” ou “presumido”, em que não se admitisse
o equívoco, afastando a ilegalidade ou abuso do ato.
O direito à honra e à dignidade humana não podem
ser considerados absolutos, pois há de prevalecer o
interesse público, exigindo ao Estado-juiz adotar
providências admitidas no ordenamento jurídico
como forma de restrição à sua ampla manifestação.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REFOR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Célio César Paduani - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Célio César Paduani - Trata-se de
reexame necessário e de recurso voluntário inter-
posto pelo Estado de Minas Gerais, havendo apelo
adesivo manifestado por Eustáquio Pereira dos
Santos, em face da r. sentença de fls. 132/137, pro-
ferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte, que, nos autos da ação de indenização
proposta pelo ora recorrente adesivo, julgou parcial-
mente procedente o pedido inicial, condenando o réu
ao pagamento de indenização, a título de danos
morais, em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conde-
nando-o, ainda, ao pagamento de danos materiais,
decorrentes da redução salarial que o autor sofreu
em virtude do rebaixamento de sua função e remu-
neração, entre as datas de sua prisão e a demissão,

bem como do importe de R$ 185,14 (cento e oitenta
e cinco reais e quatorze centavos), a título de
ressarcimento da taxa de liberação do seu veículo.

Em sede de razões recursais, às fls. 139/147,
o Estado de Minas Gerais pugna pela legalidade da
prisão do autor, decorrente do exercício regular do
poder de polícia, tendo em vista o reconhecimento
processado pelas vítimas e testemunhas, conforme
consta no “auto de prisão em flagrante delito”.

Aduz que os policiais agiram em estrito cumpri-
mento do dever legal, amparados pela Carta Maior,
afastando, destarte, a ilicitude e a relação de causali-
dade, imprescindíveis para se pleitear a indenização.

Salienta que o Estado não pode ser respon-
sabilizado por atos de persecução penal, mormente
quando todos os indícios apontaram para o autor,
inclusive com o seu reconhecimento pelas vítimas e
testemunhas.

Combate os termos do decisório monocrático,
por não haver vinculação do sobredito ato com a
demissão do autor, ressaltando a incompetência do
Juízo para julgar matéria trabalhista, fato não obser-
vado pelo nobre Juiz ao condená-lo por supostos
danos materiais “decorrentes da redução salarial” do
autor; questionando, a final, a fixação dos honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por
desacordo com o art. 20, § 4º, do CPC.

Em remate, sustenta a inexistência de
responsabilidade objetiva do Estado, por faltar, in
casu, o nexo de causalidade ou, caso contrário,
protesta pela redução do quantum indenizatório.

Ao seu turno, Eustáquio Pereira dos Santos
aviou recurso adesivo (fls. 153/157), pretendendo ele-
var a condenação por danos morais em R$ 100.000,00
(cem mil reais), assim como incluir os valores
despendidos com o pagamento dos honorários advo-
catícios, no importe de R$ 2.960,00 (dois mil, nove-
centos e sessenta reais), e mais os lucros cessantes.

Recursos devidamente contra-arrazoados,
conforme fls. 158/162 e 195/169.

Apelação principal e a adesiva encontram-se
dispensadas do regular preparo, por força de dis-
posição legal.

Desnecessária a intervenção da d.
Procuradoria-Geral de Justiça no feito, por versar
sobre interesses meramente patrimoniais do Estado.

É o relatório.
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Fundamento e decido.

Conheço da remessa obrigatória e de ambos
os recursos, principal e adesivo, porque atendidos os
seus pressupostos de admissibilidade.

Versa a ação originária sobre pedido de in-
denização por danos movida por Eustáquio Pereira
dos Santos em face do Estado de Minas Gerais, sob
o fundamento fático de que permaneceu encarcera-
do por 27 (vinte e sete) dias, decorrente de prisão
que alega “arbitrária e ilegal”.

O nobre Julgador houve por bem julgar parcial-
mente procedente o pedido, condenando o Estado ao
pagamento de indenização, no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), a título de danos morais, mais a taxa
de liberação de seu veículo e danos materiais, decor-
rentes da redução salarial que o autor sofreu em vir-
tude do rebaixamento de sua função e remuneração,
entre as datas de sua prisão e a demissão. Todavia,
deixou de condenar o Estado a ressarcir os valores gas-
tos com o pagamento de honorários advocatícios e
lucros cessantes, segundo afirma o autor.

Data venia ao entendimento do Magistrado a
quo, mas o v. decisum merece ser reformado, para
se julgar totalmente improcedente a ação.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o
constrangimento advindo da persecução penal sofri-
da pelo acusado, ora recorrente adesivo, é capaz de
ensejar alguma espécie de indenização.

Mister avaliar, com devida cautela, as hipóte-
ses que autorizam a indenização por dano decor-
rente desse tipo de situação.

Ao meu sentir, cabe indenização quando
patente a ilegalidade da prisão, a saber, ausente o
fundamento (consistente na falta de flagrante, man-
dado ou violação de domicílio) e as provas legítimas
- e não forjadas - a embasá-la. Impõe-se a indeniza-
ção também na hipótese em que o juiz decreta a
prisão ao arrepio da lei, ou quando o cumprimento da
pena se dá acima do período fixado.

Com efeito, a prisão ilegal deve ser entendida
como aquela efetivada fora dos parâmetros esta-
belecidos pela norma processual vigente, constituin-
do-se em um ato arbitrário e abusivo do Estado,
observadas as hipóteses já mencionadas.

Não se pode olvidar que o Estado é o titular
do jus puniendi e, para isso, exerce o jus persequen-
di in judicio, competindo ao juiz decidir se a
acusação é procedente ou não.

Esse poder-dever do Estado pode acarretar
constrangimento, passível de indenização, quando
veementemente caracterizado o abuso ou ilegalidade
da atividade estatal, infringido as normas processuais
e materiais atinentes à espécie.

In casu, não vislumbro a ocorrência de ne-
nhum dano indenizável.

A autoridade policial, que não exerce a juris-
dição, lavrou o competente auto de prisão em flagrante
delito (fls. 14/17), em que constou o reconhecimento
do autor, por vítimas e testemunhas, como sendo o
assaltante da padaria.

A lei prevê situações de flagrante impróprio
ou presumido (art. 302, III e IV, do CPP), caracteri-
zado quando uma pessoa é encontrada, em tempo
razoável, após a prática de um crime, em situação
que faça presumir autoria ou co-autoria de delito há
pouco ocorrido, autorizando a lavratura do respecti-
vo auto de prisão em flagrante.

Nestes termos:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
(...)

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele autor da infração.

Infere-se que, para a caracterização do fla-
grante presumido, não há a necessidade de se
demonstrar a perseguição imediatamente após a
ocorrência do fato-crime, mas, sim, o encontro do
autor, “logo depois”, em condições de se presumir
sua ação, não importando necessariamente que a
pessoa esteja na posse de bens relativos ao crime.

Corrobora meu raciocínio o seguinte excerto,
verbis:

Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico.
Prisão em flagrante. Flagrante presumido (art. 302,
inciso IV, do CPP). Hipótese configurada. Excesso
de prazo na formação da culpa. Instrução criminal
concluída. Súmula nº 52/STJ. - Não há que se falar
em nulidade da prisão em flagrante se a mesma
encontra fundamento no art. 302, inciso IV, do CPP
(flagrante presumido). A expressão ‘logo após’ per-
mite interpretação elástica, havendo maior margem
na apreciação do elemento cronológico, quando o
agente é encontrado em circunstâncias suspeitas,
aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção
de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a
várias horas, inclusive ao repouso noturno até o dia
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seguinte, se for o caso (HC nº 7.622/MG, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ de 08.09.1998) (STJ; HC
nº 21.111/RN; 5ª T.; Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca; DJ de 1º.07.2002; p. 367) (sem grifo).

Assim, ao meu ver, não restou patente a ile-
galidade do ato, tendo em vista que a voz de prisão
foi dada em função, frisa-se, do reconhecimento do
autor, por vítimas e testemunhas, como sendo o
assaltante da padaria, o que sinaliza forte indício de
presunção de autoria do crime.

Por conseguinte, no momento em que a
própria Administração, investida de amplos poderes
de investigação, reconheceu o equívoco no flagrante,
após lavrado o “auto de reconhecimento”, o autor
obteve relaxamento de prisão e posterior arquiva-
mento, a pedido do Ministério Público, não configu-
rando a permanência indevida do autor na prisão.

Importa salientar que a prisão em flagrante
frustrada não conduz necessariamente à indeniza-
ção, eis que não teria sentido lógico o fato de o le-
gislador prever uma situação de flagrante “impróprio”
ou “presumido”, em que não se admitisse o equívo-
co, afastando a ilegalidade ou abuso do ato.

Releva demarcar que o direito à honra e à
dignidade humana não podem ser considerados
absolutos. Devem-se sujeitar aos limites traçados
por dois fatores básicos, quais sejam:

O primeiro, em razão da própria natureza do
direito essencial, a que todos devemos obediência,
consubstanciado nas normas imperativas, permitin-
do ao Estado-juiz adotar os meios viáveis previstos
em nossa legislação, para apurar o fato delituoso, na
espécie.

O segundo, estritamente ligado ao primeiro,
advém da supremacia do interesse público, como
fonte inesgotável do Estado Democrático de Direito,
exigindo a tomada de medidas necessárias e admiti-
das em nosso ordenamento jurídico em detrimento
do interesse individual.

Destarte, admitindo a possibilidade de inde-
nização como no caso em tela, estar-se-ia coibindo a
atuação estatal na repressão contra o crime, a fim de
se apurarem a materialidade e a autoria do fato deli-
tuoso, utilizando-se de todas as medidas disponíveis,
na esfera administrativa ou judicial.

É claro que a decisão judicial pode, eventual-
mente, vir a gerar indenização, mas, para tanto,

deve-se encontrar totalmente despida de qualquer
fundamento, ao arrepio das normas legais, o que
não ocorreu no caso.

O lúcido JÚLIO FABBRINI MIRABETE nos
preleciona:

praticado um fato que, aparentemente ao menos,
constitui um ilícito penal, surge o conflito de interesse
entre o direito de punir do Estado e o direito de liber-
dade da pessoa acusada de praticá-lo, 

devendo

o Estado-Administração tomar a iniciativa de garantir
a observância da lei recorrendo ao Estado-juiz para,
no processo penal valer a pretensão punitiva
(Processo Penal, p. 26).

A título de ilustração, oportuno transcrever
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste
sentido:

Prisão preventiva - Decretação - Indenização -
Absolvição por insuficiência de prova. - A prisão pre-
ventiva, quando fundamentada, não gera ao Estado
obrigação de indenizar o acusado, em face da sua
absolvição por insuficiência de provas, posto ser ato
de persecução criminal que repousa em juízo pro-
visório (REsp 139.980-MS, Rel. Min. Garcia Vieira,
DJU de 16.02.98).

Consigne-se que, no caso presente, os indí-
cios foram suficientes para decretar a prisão do
autor, não sendo crível que o Judiciário possa inibir
a atividade estatal lícita, consubstanciada em diver-
sos meios de se averiguar a prática delituosa, sob
pena de se instituir o verdadeiro caos social.

Forte nessas razões, em reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar total-
mente improcedente o pedido inaugural, invertidos
os ônus sucumbenciais.

Julgo prejudicados os recursos voluntários,
principal e adesivo.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- De acordo.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADOS
OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

-:::-
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definidos. Diz que, a despeito de a norma anterior per-
mitir a contribuição de segurados facultativos, a Lei
Complementar Estadual nº 64, de 2002, limitou o
regime próprio de previdência aos servidores esta-
duais titulares de cargos efetivos, em obséquio do
disposto no art. 40 da Constituição Federal. Aduz
que, da mesma forma, a Lei Federal nº 9.717/98 não
contém ressalva sobre filiação, ao regime de previ-
dência dos servidores, de pessoas estranhas ao
serviço público. Argumenta que a situação atual da
apelada, que se desvinculou do serviço público, é de
contribuinte do regime geral de previdência. Destaca
que a inscrição facultativa da apelada é nula de
pleno direito, por contrariar norma constitucional,
razão pela qual não se há falar em direito adquirido.

As questões debatidas no agravo retido e na
apelação se confundem, por versarem sobre o méri-
to do pedido inicial, e serão decididas conjuntamente.

Extrai-se dos documentos juntados nos autos
e das alegações neles produzidas que a apelada, ao
desvincular-se do serviço público estadual, foi manti-
da como segurada facultativa do Ipsemg, nos termos
do art. 5º da Lei nº 9.380/86, cujo texto foi reproduzi-
do no art. 6º do Decreto nº 26.562/87, verbis:

Àquele que deixar de exercer função que o submeta
ao regime desta Lei é facultado manter a qualidade de
segurado, desde que, por iniciativa própria, passe a
recolher mensalmente ao Instituto sua contribuição
individual, mais a quota referente à entidade empre-
gadora, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido.

A Lei Complementar Estadual nº 64, de 25 de
março de 2002, que instituiu o regime próprio de pre-
vidência e assistência social dos servidores públicos
do Estado, não contemplou a inscrição de segurado
facultativo ou a manutenção da condição de con-
tribuinte aos servidores que se desvincularem do
serviço público estadual.

No entanto, trata-se de lei complementar edita-
da posteriormente à admissão da apelada como con-
tribuinte facultativo do Ipsemg, providência esta que
não se confunde com mera expectativa de direito, mas
consubstancia ato jurídico perfeito e imutável, não sub-
metido à aplicação retroativa daquela norma ou a qual-
quer deliberação unilateral da autarquia previdenciária.

PREVIDENCIÁRIO - IPSEMG - EX-SERVIDOR ESTADUAL - SEGURADO FACULTATIVO - MANUTENÇÃO -
ATO JURÍDICO PERFEITO - LEI NOVA - IRRETROATIVIDADE

- O ex-servidor público estadual, que foi mantido como segurado facultativo do Ipsemg, nos termos do
art. 5º da Lei Estadual nº 9.380/86, não se submete às inovações normativas da Lei Complementar nº 64/02,
as quais não podem retroagir em detrimento do ato jurídico perfeito, mediante deliberação unilateral da
autarquia previdenciária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.826853-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ALMEIDA MELO

Ementa oficial: Previdenciário - Ipsemg - Ex-
servidor estadual - Segurado facultativo - Manutenção
- Ato jurídico perfeito - Lei nova - Irretroatividade. - O
ex-servidor público estadual que foi mantido como
segurado facultativo do Ipsemg, nos termos do art. 5º
da Lei nº 9.380/86, não se submete às inovações nor-
mativas da Lei Complementar nº 64/02, as quais não
podem retroagir em detrimento do ato jurídico perfeito,
mediante deliberação unilateral da autarquia previden-
ciária. Nega-se provimento ao agravo retido e, no
reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudi-
cada a apelação voluntária.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E CONFIR-
MAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2004. - Almeida
Melo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Almeida Melo - Conheço da
remessa oficial, nos termos do art. 475, I, do Código
de Processo Civil, e do recurso voluntário, porque
atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A sentença de fls. 135/140-TJ excluiu da lide o
Estado de Minas Gerais, por ilegitimidade passiva, e
julgou procedente o pedido inicial para ratificar a ante-
cipação de tutela concedida e determinar ao Ipsemg
que mantenha a inscrição da autora como contribuinte
facultativa, mediante o recolhimento mensal das con-
tribuições, assegurando-lhe o direito à assistência
médica, extensivo aos seus filhos dependentes.

O Ipsemg, nas razões da apelação de fls.
143/148-TJ, pede o exame preliminar do agravo reti-
do que interpôs contra a decisão que deferiu, initio
litis, a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta
que o regime previdenciário representado pelo
Ipsemg é próprio, com segurados e beneficiários
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É que, em casos como o presente, hão se
preservar as situações consolidadas segundo o
regramento anterior, em obséquio do princípio da
segurança das relações jurídicas, o qual não pode ser
anulado por norma superveniente à incorporação de
bens e direitos no patrimônio do postulante.

Não prevalece o argumento do recorrente de
que a apelada se submete, obrigatoriamente, ao
regime geral de previdência social, uma vez que a
interpretação do art. 201, § 5º, da Constituição Federal
deve ser no sentido de se manter sua condição de
segurada facultativa do Ipsemg, porquanto inviável
sua filiação, nessa qualidade, ao regime geral.

Logo, deve ser preservada a inscrição da
apelada como contribuinte facultativa, de acordo
com a legislação estadual que a admitia, uma vez que
não contrariou norma constitucional vigente ao
tempo da opção.

A regra do art. 40, caput, da Constituição
Federal, na redação da Emenda Constitucional nº
20/98, apenas estabeleceu regime previdenciário, de
caráter contributivo, para os servidores titulares de
cargos efetivos. Todavia, não enseja compreensão
ampla e irrestrita para anular vínculos específicos, de
natureza diversa, e regularmente formados com
base em norma infraconstitucional anterior.

A propósito, menciono precedentes sobre a
matéria, os quais revelam o entendimento majoritário
deste eg. Tribunal de Justiça:

Mandado de segurança. Ex-servidora pública.
Contribuinte facultativa. LC 64/02. Perda da
condição de segurada. Ato jurídico perfeito. - Não
pode a LC 64/02 retroagir para modificar situações
jurídicas estabilizadas sob o comando de lei anteri-
or que previa a possibilidade de ex-servidor con-
tribuir facultativamente junto ao Ipsemg. Segurança
concedida. Sentença confirmada em reexame,
prejudicado o apelo voluntário (Apelação Cível nº
335.748-0/00, Relator o Desembargador Célio
César Paduani, DJ de 03.10.2003).

Previdenciário - Ipsemg - Contribuição facultativa -
Extinção pela Lei Complementar 64/02 -
Irretroatividade da norma - Servidores que vinham
contribuindo naquela modalidade quando da entrada
em vigor - Direito adquirido - Permanência (Apelação
Cível nº 329.182-0/00, Relator o Desembargador
Audebert Delage, DJ de 04.09.2003).

Remessa oficial e apelação cível voluntária. Ação
de mandado de segurança. Filiação a órgão de pre-
vidência social oficial. Lei posterior. Respeito ao

direito adquirido. Sentença confirmada. - 1. A lei
nova não pode atingir o ato jurídico perfeito, o dire-
ito adquirido e a coisa julgada. - 2. Lei posterior
deve respeitar o direito adquirido de ex-servidores
públicos de se manterem filiados à autarquia de
previdência social oficial. A desfiliação lesa direito
líquido e certo dos segurados. - 3. Remessa oficial
e apelação cível voluntária conhecidas. - 4.
Sentença confirmada em reexame necessário,
prejudicado o recurso cível voluntário (Apelação
Cível nº 335.491-7/00, Relator o Desembargador
Caetano Levi Lopes, DJ de 29.08.2003).

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Lei Complementar 64/2002 -
Contribuição - Segurado facultativo - Perda da
condição - Impossibilidade da exclusão - Servidor
anteriormente vinculado - Sentença Mantida. - O art.
3º, § 2º, da Lei Complementar 64/2002, que prevê a
impossibilidade de o servidor desvinculado do
serviço público estadual permanecer na condição de
segurado não alcança os facultativos que anterior-
mente já contribuíam para o Ipsemg; a novel lei
somente atingirá aqueles servidores que doravante
vierem a desvincular-se do serviço público
(Apelação Cível nº 332.179-1/00, Relator o
Desembargador Alvim Soares, DJ de 21.08.2003).

Por isso, a sentença prevalece por seus
próprios fundamentos, bem como a medida de ante-
cipação dos efeitos da tutela, considerando-se,
especialmente, além da presença de prova inequívo-
ca e da verossimilhança das alegações do pedido
(CPC, art. 273), o manifesto risco de dano irrepará-
vel à apelada e aos seus filhos dependentes, estes
portadores de doenças graves e necessitados da
assistência médica contínua e inadiável prestada
pelo Ipsemg, conforme está demonstrado nos docu-
mentos que instruem a inicial.

Acolho o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, nego provimento ao agravo retido
e, em reexame necessário, confirmo a sentença,
prejudicada a apelação interposta pelo Ipsemg.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO RETIDO E CONFIRMARAM A
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJU-
DICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-
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A Fazenda Pública estadual, inconformada com
a sua condenação, em honorários, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa dada aos
embargos, interpõe recurso voluntário, pugnando pela
sua redução, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, e,
conseqüentemente, pelo provimento de seu apelo.

Em contrapartida, as apeladas apresentaram
suas contra-razões, batendo-se pela manutenção da
sentença (fls. 53/60).

Sem manifestação do Ministério Público, eis
que aplicável, in casu, a Súmula nº 189 do STJ.

Conheço da remessa oficial, bem como do
recurso voluntário interposto, eis que preenchidos
restaram os pressupostos de admissibilidade.

Tratam os autos de embargos de terceiros
opostos por esposas de sócios coobrigados da empre-
sa devedora da execução fiscal em apenso, por meio
da qual pretendem ver resguardada a parte do imóvel
penhorado, referente à meação que lhes pertence.

Primeiramente, impende evidenciar que a
questão posta em julgamento já foi sumulada, tanto
pelo Tribunal Regional Federal quanto pelo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 112/TRF - Em execução fiscal, a responsa-
bilidade pessoal do sócio-gerente de sociedade por
cotas, decorrente de violação da lei ou excesso de
mandato, não atinge a meação da mulher.

Súmula 251/STJ - A meação só responde pelo ato
ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que
o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.

Por outro lado, sabe-se que a responsabilidade
subsidiária dos sócios-gerentes e diretores de empre-
sa devedora é, sem sombra de dúvidas, pessoal.

Assim, a responsabilidade dos sócios-gerentes
somente se comunicaria às suas consortes-meeiras,
caso ficasse provado que estas se teriam beneficiado
com o ilícito praticado, conforme, inclusive, dispõe o

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - MEAÇÃO DA MULHER - EMBARGOS DE TERCEIRO - SÓCIO-GERENTE
- VIOLAÇÃO DE LEI OU EXCESSO DE MANDATO - DÍVIDA PESSOAL - PROVA DO BENEFICIAMENTO

FAMILIAR - ÔNUS DO CREDOR - AUSÊNCIA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

- Em execução fiscal, a responsabilidade do sócio-gerente pelo débito tributário é pessoal e não atinge a
meação da mulher, a qual só é comprometida mediante prova, cujo ônus é do credor (Súmula 251 do STJ),
de que o produto da infração foi revertido em benefício da família, visto que são excluídas da comunhão as
obrigações provenientes de atos ilícitos (art. 1.668 do novo Código Civil).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.662424-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. JOSÉ
DOMINGUES FERREIRA ESTEVES

Ementa oficial: Processual Civil - Execução fiscal
- Embargos de terceiros - Penhora da meação - Dívida
pessoal do marido - Coobrigado de devedora principal -
Sócio-gerente - Ausência de prova do beneficiamento
familiar - Descumprimento do art. 333, II, do CPC -
Impossibilidade - Honorários - Regra do art. 20, §§ 3º e
4º, do CPC - Sentença reformada, em parte. - Em exe-
cução fiscal, a responsabilidade do sócio-gerente pelo
débito tributário não onera a meação da esposa, a qual
só é comprometida mediante prova, cujo ônus é do cre-
dor (Súmula 251 do STJ), de que o produto da infração
foi revertido em benefício da família, visto que são
excluídas da comunhão as obrigações provenientes de
atos ilícitos (CC, art. 1.668, V, c/c 1.659, IV). Procedência
dos embargos de terceiros para resguardar a parte pe-
nhorada da consorte-meeira. - Sentença reformada tão-
somente para reduzir os honorários, nos termos do art.
20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REFOR-
MAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 23 de março de 2004. - José
Domingues Ferreira Esteves - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- Cuida-se de reexame necessário em face da r. sen-
tença de fls. 39/42, da lavra do MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara de Feitos Tributários do Estado desta
Comarca, que, julgando procedentes os embargos
de terceiros opostos por Branca de Almeida Ferreira
e outra, determinou “seja ressalvada e excluída da
penhora atermada na execução fiscal em apenso a
meação devida às embargantes do imóvel penhora-
do, fls. 18 da referida execução” - fl. 42.
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novo Código Civil, em seus dispositivos 1.668, inc. V,
c/c com o 1.659, inc. IV.

E, sendo assim, o insucesso de tais embar-
gos dependeria de prova nos autos, cujo ônus seria
do Estado, nos termos da súmula supratranscrita, de
que a dívida atribuída a seus cônjuges, por coobri-
gação de empresa devedora, da qual figuravam
como sócios-gerentes, tenha sido contraída em
proveito familiar.

Desta feita, não tendo o Estado cumprido com
o ônus da prova que lhe competia (art. 333, II, do
CPC), não há como prevalecer a penhora sobre a
meação das apeladas, sendo, neste ponto, irre-
tocável o decisum primevo.

Neste sentido, cumpre evidenciar entendi-
mento desta col. Câmara, quando do julgamento da
AC nº 328.080/7:

Ementa: Execução fiscal. Embargos de terceiro
ajuizados pela esposa do devedor, para defender
sua meação. Ausência de prova de que teria havi-
do proveito para a embargante. Embargos acolhi-
dos. Sentença mantida (Rel. Des. Jarbas Ladeira,
DJ de 12.12.2001).

Entretanto, breve reparo está a merecer a sen-
tença primária no que toca à fixação dos honorários.

Isto porque, tomando-se em consideração o
conteúdo dos parágrafos 3º e 4º do art. 20 do CPC,
que tratam acerca da fixação dos honorários advo-
catícios, a cargo do magistrado, não vejo como, no pre-
sente caso, deixar de atender às peculiaridades

ocorridas, dentre as quais, o lugar da prestação do
serviço, a complexidade do trabalho e o grau de zelo
do profissional, de sorte a, sem dúvida alguma,
autorizar a redução do montante.

No caso em exame, como o valor cobrado na
inicial da executiva fiscal gira em torno de R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais), inviável que se
condene a Fazenda Pública à sucumbência de R$
20.000,00 (10% do valor dos embargos), posto que,
rigorosamente, divorciado da sistemática adotada
pelo Digesto Processual.

E, em assim sendo, tendo em vista tais
aspectos e em consonância com apreciação eqüita-
tiva para a determinação do quantum, fixo a conde-
nação em honorários advocatícios, a cargo da
apelante, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), porquanto, a meu juízo, refletem, com maior
segurança, a contraprestação aos procuradores.

Ante o exposto, no duplo grau de jurisdição,
reformo a r. sentença primária tão-somente para reduzir
os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil
reais), restando prejudicado, pois, o recurso voluntário.

Diante da reforma parcial da sentença, deixo
de impor custas recursais.

O Sr. Des. Ernane Fidélis - De acordo.

O Sr. Des. Manuel Saramago - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

COBRANÇA - VENDA DE PRODUTO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
EM NOME DO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DE ENTREGA - DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA

OPERAÇÃO - OMISSÃO DE FORMALIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR - PAGAMENTO DEVIDO

- A exigência de licitação e da emissão da nota de empenho é endereçada à Administração Pública e, se,
eventualmente, descumprida, esse fato não pode prejudicar o particular que forneceu a mercadoria. O
descumprimento das formalidades legais na aquisição de mercadoria por parte de entidade pública,
como, por exemplo, a ausência de processo licitatório, não a exonera do dever de pagar o preço corres-
pondente. A inobservância desses procedimentos pode caracterizar crime de responsabilidade, levando,
inclusive, à perda do mandato do administrador. Porém, sob pena de haver injusto e ilícito enriqueci-
mento, tem o vendedor direito de receber o preço dos produtos que forneceu. Comprovadas através de
nota fiscal a compra de medicamentos e produtos hospitalares feita pelo município e a respectiva entre-
ga do produto, subsiste o crédito a favor do fornecedor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0110.03.000249-4/001 - Comarca de Campestre - Relator: Des. GOUVÊA RIOS
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Ementa oficial: Ação de cobrança - Venda de
produto hospitalar e medicamentos - Emissão de notas
fiscais em nome do município - Comprovação de entre-
ga - Discussão acerca da legalidade da operação -
Omissão de formalidade não imputável ao autor -
Pagamento devido. - A exigência de licitação e da nota
de empenho é endereçada à Administração Pública e
se, eventualmente descumprida, não pode prejudicar o
particular que forneceu a mercadoria. “O descumpri-
mento das formalidades legais na aquisição de mer-
cadoria por parte de entidade pública, como, por exem-
plo, a ausência de processo licitatório, não a exonera
do dever de pagar o preço correspondente. A inob-
servância desses procedimentos pode caracterizar
crime de responsabilidade, levando, inclusive, à perda
do mandato do administrador. Porém, sob pena de
haver injusto e ilícito enriquecimento, tem o vendedor
direito de receber o preço dos produtos que forneceu”.
Comprovadas através de nota fiscal a compra de
medicamentos e produtos hospitalares feita pelo
município e a respectiva entrega do produto, subsiste
o crédito a favor do fornecedor.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 1º de junho de 2004. -
Gouvêa Rios - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Trata-se de apelação
interposta pelo Município de Campestre, inconforma-
do com a r. sentença de fls. 71/74, proferida pelo MM.
Juiz da Vara Única de Campestre, nos autos da ação
de cobrança movida contra o ora apelante pela
Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda.

Em suas razões - fls. 77/79 -, pretende o
recorrente a reforma da r. sentença, ao fundamento
de que tal como proferida não lhe fez justiça. Diz que,
ao contrário do entendimento esposado pelo d.
Sentenciante, os valores consistentes nas notas fis-
cais encartadas aos autos não poderiam ser objeto
de cobrança ante a inexistência de licitação. Afirma
que qualquer despesa pública está sujeita a proce-
dimento próprio. Soma que o Prefeito não aceitou a
duplicata, como também “deixou de empenhar tal
gasto” - fls. 78 -, ilegalidades que não podem ser rele-
vadas. Acresce que a apelada não se eximiu de com-
provar a exigibilidade do seu crédito, ausente dos
autos qualquer prova das notas de empenho e da
necessária licitação.

As contra-razões vieram à fl. 82, em evidente
contrariedade e estão a aplaudir a correção da r.
sentença fustigada.

Conheço do recurso, presentes os pressu-
postos para sua admissibilidade, não sendo o caso
de reexame necessário em face do disposto no § 2º
do art. 475 do CPC.

Preliminares não foram trazidas nem as vi de
ofício para serem enfocadas.

O ponto central da defesa do apelante é o
questionamento acerca da impossibilidade da
cobrança da dívida, em decorrência da desobediência
às formalidades legais para a sua constituição, afirman-
do que não cuidou a autora/apelada de comprovar a
existência de licitação ou de trazer aos autos as notas
de empenho relativas às notas fiscais que autorizariam
o pagamento da dívida.

A operação de compra e venda ocorreu em
25.05.2002, com a emissão de notas fiscais conforme
fls. 18/19, comprovado o recebimento da mercadoria
na mesma data pelo Sr. Arildo Vaz Figueiredo.

Bom se ressalte que as notas fiscais estão
devidamente formalizadas, constando corretamente
a descrição da mercadoria, do transportador, bem
como os dados de identificação do apelante.

No caso, trata-se de ação ordinária de cobrança,
onde, até por outros meios que não a assinatura do des-
tinatário, seria possível a comprovação do recebimento
da carga. Outrossim, outro caminho ainda poderia per-
correr a apelada, qual seja, a emissão de duplicata e sua
cobrança por meio de execução forçada.

Pela prova documental produzida e analisada
devidamente pela r. sentença impugnada, não restou
dúvida quanto à compra e à entrega da mercadoria,
sendo importante frisar que a dívida em si não foi
negada.

O apelante se prende a questões formais na
assunção e liquidação do débito, qual seja, a ausên-
cia de licitação ou a emissão de notas de empenho,
que, afirma, seriam procedimentos indispensáveis à
legalidade para a ordenação da despesa.

Suma venia, entendo, como o d. Julgador,
que tal argumento não tem cabimento porque

... conforme retromencionado, a ninguém é dado o
direito de se beneficiar de sua própria omissão. Se, à
míngua de procedimento licitatório regular ou outras
formalidades legais, o requerido, através do próprio
Prefeito, adquiriu e consumiu, conforme deixou con-
fessado, os bens e produtos descritos e caracteriza-
dos na petição inicial e documentos que a instruem,
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não pode, por essa causa, obstaculizar o exercício do
direito de ação por quem faz jus a receber o que é
seu, porquanto entender o contrário seria admitir o
seu enriquecimento sem causa à custa do empo-
brecimento do autor, com ferimento à mais elementar
noção de justiça (fl. 73).

Em nenhum local dos autos, reafirme-se,
nega o apelante o recebimento e a utilização da mer-
cadoria, como também nenhuma referência fez ao
seu recebedor; se tinha ele, ou não, poder para fir-
mar o recibo, se pertence ele, ou não, ao seu quadro
de funcionários.

À minha compreensão, as obrigações con-
tratuais assumidas pela Administração Pública
devem ser cumpridas mesmo diante de eventuais
irregularidades, sob pena de prejuízo ao particular
que forneceu a mercadoria e de se propiciar o
enriquecimento ilícito do Poder Público, o que é
repelido pelo nosso ordenamento jurídico.

Como que moldado ao caso presente, confira-
se:

Se o Município reconhece que recebeu as mercado-
rias que deram origem à emissão da duplicata, even-
tuais vícios no procedimento de aquisição, com a
preterição de formalidades legais, não o isentam do
pagamento do débito.

(...) O descumprimento das formalidades legais na
aquisição de mercadoria por parte de entidade públi-
ca, como, por exemplo, a ausência de processo lici-
tatório, não a exonera do dever de pagar o preço cor-
respondente.

A inobservância desses procedimentos pode carac-
terizar crime de responsabilidade, levando, inclusive,
à perda do mandato do administrador. Porém, sob
pena de haver injusto e ilícito enriquecimento, tem o
vendedor direito de receber o preço dos produtos
que forneceu (...) (Ap. 88.061099-4, Capinzal, Rel.
Des. Newton Trisotto, TJSC, Câmara Cível Especial
- in Juris Plenum).

Em obra recentemente lançada, Aplicação do
Código Civil às Licitações e Contratos, (Del Rey,
2004, p. 208), o sempre citado CARLOS PINTO
COELHO MOTTA sinaliza:

Para que exista a figura do enriquecimento sem causa
é necessário que exista um nexo causal, ou seja, um
liame entre o enriquecimento de uma pessoa e o
empobrecimento de outra, além da configuração de
que a vantagem patrimonial foi conseguida através de
um ato ilícito, de uma causa ou razão injusta.

Soma ele à página 209 que também à
Administração Pública se aplica o conceito de
enriquecimento ilícito ou sem causa, quando ela se
torna inadimplente.

E deste Tribunal, mutatis mutandis:

A duplicata sem aceite, devidamente protestada e
acompanhada do comprovante de entrega das mer-
cadorias ou da prestação dos serviços, constitui títu-
lo líquido e certo apto a sustentar o processo exe-
cutório. A ausência de contrato com a Administração
não constitui óbice à cobrança forçada, por não
afastar a liquidez e certeza do título exeqüendo,
sendo que as providências necessárias à regulari-
dade da prestação de serviços por terceiros,
incumbe à administração pública municipal, que a
buscará nos termos previstos em lei (Ap.
000.286.494-0/00, Araçuaí, Quarta Câmara Cível,
Des. Jurema Brasil Marins Miranda, j. em
03.10.2002 - site do Tribunal) (destaquei).

Ainda:

Comprovada a prestação de serviço, por parte de
particular, decorrente de contratação regular com o
Poder Público, não se pode alegar irregularidade ou
falta de empenho, nem mesmo inobservância da Lei
de Responsabilidade Fiscal, para se furtar ao seu
pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do
Estado (Ap. 000.296.139-9/00, Sexta Câmara Cível,
Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira, j. em
23.09.2002 - idem).

Renovada venia, as provas encartadas aos
autos são suficientes para comprovar a operação de
compra e venda realizada entre as partes.

Efetivamente, as notas fiscais juntadas às fls.
18/19 comprovam a realização de venda das mer-
cadorias e a sua respectiva entrega a pessoa a
quem nenhuma objeção fora feita pelo recorrente.

Simples alegação de que não foram observadas
as formalidades legais para a constituição do débito,
reafirme-se, não elimina a validade das notas fiscais
emitidas em nome do recorrente, eis que tais documen-
tos evidenciam e comprovam as relações comerciais
entre as partes, que de resto sequer foram negadas.

Volto aqui ao irrespondível pensamento
esposado pelo d. Julgador monocrático à fl. 73:

Se, no presente caso, houve ou não omissão de algu-
ma formalidade da emissão das notas de empenho e
liquidação, ou licitação, sendo que esta última, pelo
valor, às vezes era até dispensada no caso em tela;
há de se ter em conta que tais irregularidades não
foram originadas pelo autor, mas sim pelo requerido,
a quem cabia a emissão das referidas notas de
empenho, não podendo, portanto, o autor, ser prejudi-
cado por uma falhar a que não deu causa. Assim,
cabe ao requerido a quitação da sua dividia para com
o autor e, posteriormente, se assim entender, poderá
ajuizar a ação cabível contra o gestor responsável
pela realização do referido negócio (destaquei).
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Lado outro, como se sabe, o ônus da prova
incumbe a quem alega, coisa que o apelante não
conseguiu fazer de maneira inequívoca para afastar
a pretensão da autora/apelada (art. 333, II, do CPC).

É de lei que o ônus da prova incumbe a quem
alega (CPC, art. 333, I). Ao autor, pois, incumbe a
prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Manifestando-se sobre o ônus da prova, enfa-
tiza MOACYR AMARAL SANTOS:

Incumbe o ônus da prova a quem diz, afirma ou age.
Ora, quem vem a juízo em primeiro lugar é o autor;
quem inicia a lide é o autor; quem afirma o fato é o
autor. Donde tudo parecia mostrar, como corolário
imediato daquele preceito, que ao autor cumpria o
ônus da prova: actori incumbit onus probandi.

Este preceito tinha ainda a seu favor a interpretação
puramente gramatical do texto acima citado; tanto
mais que este se completava de forma a parecer
eximir da prova a parte que negasse a afirmativa do
autor: si incumbit probatio, qui difict, non qui negat.

Prossegue o processualista:

Mas como nem sempre a defesa do réu consiste em
negar o fato afirmado pelo autor, e sim, muitas vezes,
consiste na articulação de outro fato que extingue,
anula, impede ou modifica aquele, a defesa, então
mais corretamente chamada exceção, importa numa
afirmação que cumpre, igualmente, ser provada por
quem a traz a juízo. Daí a regra - reus excipiendo fict
actor, assim enunciada por Ulpiano: reus in excep-
tione actor est. (Comentários ao Código de Processo
Civil, Forense, 1976, 1ª ed., IV v., p. 29/30).

Estudando o juízo probatório, o maior jurista
do Século XX, FRANCESCO CARNELUTTI, (Teoria
Geral do Direito - LEJUS, 1999), traz à p. 531, verbis:

A razão, e portanto o juízo, intervêm, pois, sempre em
toda a avaliação indireta, isto é, em toda a avaliação

feita com provas. Ela intervém, porém, em momen-
tos e por formas diversas, conforme a prova for
histórica ou crítica: no segundo caso na construção
da imagem, no primeiro na verificação da sua
exatidão, e, conseqüentemente, depois ou antes da
sua formação.

Se a prova se faz, portanto, sempre através de um
juízo, é manifesto que para dela se usar são indispen-
sáveis certas regras. Estas regras são deduzidas da
experiência e constituem a premissa do que chamei,
e outros chamam já também, silogismo probatório.

É à luz de tais regras que se estabelece a compati-
bilidade ou incompatibilidade da prova com o fato a
avaliar. Se o juízo conduz à incompatibilidade, a
prova será negativa. Se, pelo contrário, conduz à
compatibilidade, a prova não será forçosamente
positiva mas poderá sê-lo. Será positiva, se à com-
patibilidade entre a prova e o fato corresponder a
incompatibilidade entre a prova e o não- fato. Pelo
contrário, não será nem positiva nem negativa se
não houver tal correspondência. Entre a prova po-
sitiva e a prova negativa há toda uma gama de
modalidades, em que se passa do positivamente
provado ao negativamente provado através do
provável e do improvável.

Efetivamente, o que restou inquestionavel-
mente demonstrado é que foram efetivadas a com-
pra e a entrega da mercadoria ao Município-
apelante, sendo, portanto, a ação procedente, sem
qualquer dúvida.

Com essas considerações, nego provimento
ao recurso, mantida inalterada a r. decisão
monocrática por seus próprios fundamentos.

Sem custas, ope legis.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

ÁGUA - COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO - POSSIBILIDADE - LIGAÇÃO COMPULSÓRIA - INTERESSE
SANITÁRIO - ASPECTOS SOCIAIS - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARALELOS E PERMANENTES 

INDEPENDENTEMENTE DE USO

- Sendo compulsória a ligação de água em ambiente urbano, por ser assunto de interesse sanitário e
tratar-se de serviço colocado permanentemente à disposição do usuário, quer faça uso efetivo dele ou
não, é possível a cobrança de consumo mínimo, atrelada aos aspectos sociais do serviço, uma vez que o
interessado usufrui necessariamente de outros serviços paralelos e permanentes a ele, tais como a cap-
tação, tratamento, reserva de água, limpeza de rede, leitura do hidrômetro, emissão e entrega de contas,
nos termos das normas de regência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.01.012828-1/001 - Comarca de Juiz de Fora - Relator: Des. DORIVAL
GUIMARÃES PEREIRA
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O digno Magistrado a quo julgou improce-
dente o pedido sob o fundamento de que

(...) o procedimento utilizado pela impetrada, visa o
atendimento geral, de atenuar as desigualdades
sociais, tão presentes atualmente, fazendo com que
todos tenham direito ao serviço prestado (litteris, fls.
285-TJ), e que ‘(...) a adoção deste regime de
cobrança, está de acordo com a Lei Municipal
3.714/71 e 7.762/90, Lei Orgânica e do Decreto
Municipal 6.419/99’ (idem).

No mérito, conforme salientou a apelada, sua
conduta em proceder à cobrança da conta de água pelo
consumo mínimo presumido encontra-se amparada no
Decreto 6.419/99 e na Lei Municipal 3.714/71, assim
dispondo o art. 79 do referido decreto, verbis:

Art. 79. O volume que determinará o consumo mí-
nimo por economia e por categoria de usuário será
fixado pela estrutura tarifária da Cesama.

Além de haver previsão legal, o que legitima
a cobrança pelo consumo mínimo, a doutrina é
assente quanto à natureza da exação, que, por sua
vez, autoriza tal procedimento, nos termos da lição
do saudoso Mestre HELY LOPES MEIRELLES,
segundo o qual a remuneração dos serviços de água
e esgoto normalmente é feita por taxa, em face da
obrigatoriedade da ligação domiciliar à rede pública.

Esclarece, ainda, o festejado mestre que, para
ser possível a remuneração do serviço por tarifa, é
necessária a instalação de um hidrômetro, bem como
a cobrança separada da taxa de esgoto e a tarifa de
água, aquela compulsória, esta facultativa, segundo o
consumo do usuário, nos termos adiante expostos:

O só fato de estabelecer-se uma taxa medida não
a descaracteriza como tributo, transformando-a em
preço, pois persistirão ainda a compulsoriedade da
ligação e o consumo mínimo tipificando a taxa.
Comumente, a tarifa da água industrial é menor
que a da água potável, porque esta exige um trata-
mento maior para torná-la consumível domiciliar-
mente, e aquela é fornecida em grande quantidade
para utilização pelos estabelecimentos industriais.

Dificilmente se poderá cobrar o serviço de água
mediante tarifa, porque a sua ligação domiciliar é de
interesse sanitário e por isso deve ser compulsória
para todos os moradores da cidade. Ora, como uma
das características da tarifa (preço público) é a facul-
tatividade na utilização do serviço, torna-se incom-
patível a liberdade de seu pagamento com a obriga-
toriedade da sua utilização. Somente nas cidades
em que seja facultativa a ligação domiciliar de água
à rede urbana - o que não é aconselhável - poder-
se-á adotar a remuneração por tarifa (in Direito
Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 11ª ed.,
2000, p. 364/365).

Ementa oficial: Constitucional e Administrativo
- Mandado de segurança - Água - Cobrança de con-
sumo mínimo - Ligação compulsória - Interesse sani-
tário - Aspectos sociais - Utilização de serviços para-
lelos e permanentes independentemente de uso -
Inteligência do Decreto 6.416/99 e Lei Municipal
3.714/71. - Sendo compulsória a ligação de água em
ambiente urbano, por ser assunto de interesse sani-
tário, é que poderá haver a cobrança de consumo
mínimo, atrelada aos aspectos sociais do serviço, na
medida em que o usuário usufrui necessariamente de
outros serviços paralelos e permanentes a ele, quer
faça uso ou não, tais como, dentre outros, captação,
tratamento, reservação de água, limpeza de redes,
leitura do hidrômetro, emissão e entrega de contas,
nos termos das normas de regência.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2004. -
Dorival Guimarães Pereira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - Da
sentença de fls. 283/285-TJ, que julgou improcedente
pedido constante de mandado de segurança impetra-
do por ABC - Atacado Brasileiro da Construção Ltda.,
em face de ato do Diretor da Cesama - Companhia de
Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente, apela o
impetrante, alegando, em síntese, que a modicidade
das tarifas compõe o conceito legal de serviço ade-
quado e a natureza de módico não se enquadra na
exigência compulsória de um consumo mínimo, uma
vez que tal valor extrapola a real condição de seu con-
sumo, além de considerar que, em tempo de raciona-
mento em virtude de falta d’água nos reservatórios, não
tem o menor sentido a manutenção dessa predatória
sistemática de cobrança, tudo consoante as argu-
mentações desenvolvidas nas razões de fls. 300/311-
TJ.

Conheço do recurso, por atendidos os pres-
supostos que regem sua admissibilidade.

Cuida-se de mandado de segurança no qual
pretende o impetrante a nulidade da cobrança do
serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto
com base em consumo mínimo, por ferir os cânones
legais e constitucionais, restabelecendo-se a
cobrança pelo efetivo consumo.
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Justamente por ser compulsória a ligação de
água em ambiente urbano, por ser assunto de interesse
sanitário, mantenedor da higiene e saúde públicas, é que
poderá haver cobrança de consumo mínimo, atrelada
aos aspectos sociais do serviço, dantes mencionados,
além de estar permanentemente à disposição do
interessado, independentemente de utilização.

A esse respeito, impende salientar a porten-
tosa lição de DINORÁ ADELAIDE MUSETTI
GROTTI, em sua tese de doutoramento a respeito do
serviço público no Ordenamento Jurídico Brasileiro,
segundo a qual muitos autores defendem a cobrança
da tarifa mínima de consumo, particularmente em
relação ao serviço de consumo de água, não pelo fato
de estar à disposição do usuário, mas, sim, porque,
mesmo sem a utilização do serviço, usufrui o inter-
essado de outros serviços paralelos e permanentes,
tais como a captação, tratamento, reservação de
água, limpeza de rede, leitura do hidrômetro, emis-
são de contas, segundo a qual:

Assim, o particular, ao providenciar a ligação da rede
hidráulica de sua propriedade às redes públicas de
abastecimento de água e coleta de esgoto, passa a
ser usuário de um serviço que lhe será efetivamente
prestado, quer dele faça uso efetivo ou não. A
prestação desse serviço envolve a prática de várias
atividades, que não apenas as de abastecimento de
água e coleta de esgoto, implicando um processo
permanente de captação, tratamento, reservação da
água, limpeza das redes, leitura do hidrômetro, emis-
são e entrega de contas, serviços estes que conti-
nuam a ser prestados, mesmo quando o usuário não
utiliza a água e/ou o sistema de esgoto no período
da apuração. Tais serviços envolvem custos e inte-
gram o sistema de abastecimento de coleta de esgo-
to, não se podendo imaginar a prestação destes sem
a prestação concomitante e permanente daqueles
(in O Serviço Público e a Constituição Brasileira de
1988, Malheiros Editores, 2003, p. 242).

É este o posicionamento jurisprudencial ado-
tado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o
qual aduziu que o preço público tem natureza diver-
sa do preço privado, podendo servir para implemen-
tação de políticas no âmbito social, concluindo, pois,
pela legitimidade da cobrança de tarifa mínima, nos
seguintes parâmetros:

Recurso especial. Tarifa de água. Consumo mínimo
presumido. Legalidade.

- Esta Corte vem reconhecendo que é lícita a
cobrança de tarifa de água, em valor corresponden-
te a um consumo mínimo presumido mensal e não
de acordo com o registrado no hidrômetro.

- Agravo regimental improvido (1ª T., AGRESP n°
140.230/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em
17.9.02, DJ de 21.10.02).

Tarifa - Água - Consumo mínimo presumido -
Legalidade. - A cobrança de tarifa de água com base
em valor mínimo encontra apoio legal (REsp
95.920/RJ) (1ª T., REsp n° 209.067/RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. em 21.3.00, DJ de
8.5.00).

Tarifa - Água - Cobrança - Consumo mínimo pre-
sumido - Legalidade. - É lícita a cobrança de água,
em valor correspondente a um consumo mínimo
presumido de 20 metros cúbicos mensais, e não de
acordo com o registrado no hidrômetro. Embargos
rejeitados (1ª T., EDRESP n° 95.920/SC, Rel. Min.
Garcia Vieira, j. em 6.8.98, DJ de 14.9.98).

Neste eg. Tribunal de Justiça, o entendimento
firma-se pela legalidade da cobrança da tarifa de
água com base em valor mínimo, como se constata
dos arestos adiante colacionados:

Ação declaratória - Copasa - Tarifa mínima. - A
cobrança de tarifa de água com base em valor míni-
mo encontra apoio legal (7ª CC, Apelação Cível n°
310.613-5, Rel. Des. Edivaldo George dos Santos, j.
em 24.2.03, DJ de 15.4.03).

Ação ordinária - Tarifa de água - Consumo menor
que o mínimo fixado - Cobrança de consumo míni-
mo - Legalidade - Sentença reformada.

- É legal a cobrança de um volume mínimo de con-
sumo quando este não é efetivamente consumido.

- Havendo previsão legal para a adoção do sistema
de ‘economias’ pelas companhias de saneamento,
encarregadas do abastecimento de água e dos
serviços de esgotos sanitários, válido é o lança-
mento efetuado para a cobrança pelo consumo
mínimo, ao invés do pretendido consumo efetivo.

Sentença reformada (1ª CC, Apelação Cível n°
325.652-6, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. em
1°.4.03, DJ de 4.4.03).

Ao impulso de tais considerações, nego provi-
mento à apelação interposta, confirmando, integral-
mente, a sentença monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelo apelante.

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

O Sr. Des. Nepomuceno Silva - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-
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que, se este imóvel fosse vendido pela requerente,
deveria esta doar à requerida, sua filha, a metade do
preço obtido, da mesma forma que, passando a
receber seus aluguéis, em virtude da cessação do
usufruto de seu pai, deveria conferir-lhe a metade da
renda... (fl. 02).

Aduziu a recorrente que, tendo alugado o
referido imóvel, vem dividindo a respectiva renda com
sua filha, ora apelada, nos termos da aludida pactu-
ação. Alegou que esta renda tem caráter alimentar,
não podendo mais ser exigida por sua filha, em vista
de estar comprometendo o seu próprio sustento.

Alegou estar passando por dificuldades finan-
ceiras, enquanto a apelada, que já atingiu a maiori-
dade, tem vida próspera, razão pela qual não se
pode perpetuar o repasse daquela renda.

A apelada contestou o pedido, argüindo, pre-
liminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam,
aduzindo, in verbis:

A pretensão da autora, embora seja distribuída, por
prevenção para a 5ª Vara de Família, onde teve
curso a mencionada ação de separação judicial
consensual, nada mais é que uma tentativa de se
modificar uma cláusula daquela avença (partilha de
bens), devidamente homologada há mais de 14
(quatorze) anos, cujas restrições se fazem nesta
peça, ao se considerarem as diversas situações
que envolvem a matéria, registrando-se, desde já,
que não se trata de uma ‘exoneração de obrigação
alimentar’, pois que a finalidade então colimada
pelas partes no curso da separação era, tão-
somente, de compensar o quinhão de cada um dos
separandos que visaram, naquela oportunidade, a
uma destinação financeira, por mútuo acordo, para
a única filha do casal, sem o caráter alimentar que
se quer atribuir, permissa venia, a este feito. (...)

Pactuou-se, na ação de separação em comento,
que os rendimentos percebidos com a locação do
imóvel seriam divididos entre a autora e a ré, na
parte que lhes cabia (1/7). O direito da ré decorreu
da cessão de parte do quinhão de seu pai na ação
de separação. Em outras palavras, o genitor da ré,
A.M.N., ajustou a sua cota-parte em benefício de sua
filha A.C., ora ré.

Ementa oficial: Processual Civil - Estipulação
em favor de terceiros - Revisão - Interesse jurídico
do terceiro beneficiado - Ausência. - O terceiro, na
estipulação realizada em seu favor, é estranho ao
contrato no momento de sua formação, tendo inte-
resse meramente econômico na demanda ajuizada
por um dos estipulantes com o intuito de modificar a
cláusula estipuladora, que deverá ser endereçada
em face do outro contratante.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sexta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de março de 2004. -
Manuel Saramago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Manuel Saramago - Conheço do
recurso, porquanto presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.

Trata-se de pedido de modificação de partilha,
deduzido como de extinção de obrigação alimentícia,
pela apelante em face da recorrida, e não apreciado
pela sentença atacada, sob o fundamento de ausên-
cia de legitimidade passiva ad causam desta última.

Narrou a apelante, em sua petição inicial, que
fora casada com A.M.N., de quem veio a separar-se,
judicialmente, em 24.03.1988, e, posteriormente, a
divorciar-se, em 30.04.1993, quando

o casal separando pactuou que ficaria pertencendo
exclusivamente à varoa, a ora requerente, o bem
então dito constituir-se de 1/7 (um sétimo) da sua
propriedade do edifício de lojas e salas situado na
esquina da Rua Tiradentes, hoje 21 de Abril, nos X a
Y, com Avenida Oiapoque, nos A a B...;

bem como

ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO - CLÁUSULA ESTIPULADORA - REVISÃO - TERCEIRO 
BENEFICIADO - INTERESSE JURÍDICO - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

- O terceiro, na estipulação realizada em seu favor, é estranho ao contrato no momento da sua realização,
tendo interesse meramente econômico na demanda ajuizada por um dos estipulantes para modificar a
cláusula estipuladora, não podendo, por isso, figurar no pólo passivo da ação, a qual deverá ser endereça-
da em face do outro contratante.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.806633-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. MANUEL
SARAMAGO
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De se ver, pois, que a pretensão inicial foi coloca-
da, permissa venia, de forma errônea, pois o que se
procura atingir não é, propriamente, uma exonera-
ção de obrigação alimentar entre mãe e filha, mas,
objetivamente, uma modificação de partilha de
bens devidamente homologada há mais de 14
(quatorze) anos, entre pai e mãe da ré (fl. 13).

O Órgão do r. Ministério Público, em seu
parecer de fls. 70/71, opinou pelo acolhimento da
preliminar argüida pela apelada, o que foi feito pelo i.
Juiz a quo, que, através da sentença apelada, julgou
a recorrida parte ilegítima para a causa.

Em sua petição de recurso, inova a recor-
rente, alegando a nulidade da cláusula de estipu-
lação, em verdadeira afronta ao disposto no art. 264
do CPC. Reitera, ainda, suas razões iniciais, alegan-
do que pretende ver-se exonerada da obrigação de
prestar alimentos à apelada.

O pleito recursal não merece amparo.

O pacto havido entre a apelante e seu ex-
marido, quando de sua separação consensual, cons-
titui uma estipulação em favor de terceiro, sendo este
a apelada, filha do casal.

O terceiro, na estipulação, como ensina CAR-
VALHO DE MENDONÇA, é “completamente estranho
ao contrato no momento de sua formação, nele não
configurando” (Repertório Enciclopédico do Direito
Brasileiro. Rio de Janeiro: Editor Borsói, s.d., v. 11, p.
59), daí por que a demanda deve ser proposta contra
o ex-marido da apelante, uma vez que a apelada tem
mero interesse econômico na mesma, ausente qual-
quer interesse jurídico de sua parte.

Tal ausência de interesse decorre de sua ile-
gitimidade para a causa, uma vez que não é sujeito
da lide. Como se extrai do escólio de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO:

Em rigorosa técnica processual, a legitimidade ad
causam insere-se no âmbito do interesse de agir
porque sua falta traduz-se em ausência de utilidade
do provimento jurisdicional. (...) A ilegitimidade ad
causam é, assim, um destaque negativo do requisi-
to do interesse de agir, cuja concreta ocorrência
determina a priori a inexistência deste (Instituições
de Direito Processual Civil. 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, v. II, p. 308).

Se a obrigação a que se vincula a recorrente
decorre da partilha consensual, homologada judicial-
mente, poderá requerer a revisão do ato, nos termos
do art. 1.111 do CPC, para isso citando o ex-con-
sorte, este sim juridicamente interessado na causa.

Ausente o interesse e a legitimação da apela-
da, não pode esta ser demandada, por força do que
dispõe o art. 3º do CPC. Assim, a tutela pleiteada pela
recorrente, da forma como deduzida, não pode exone-
rá-la da obrigação assumida frente a seu ex-marido.

Dada esta inutilidade, revela-se, também, a
ausência de interesse de agir da própria apelante,
uma vez que, como ensina HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, este se localiza na utilidade do
processo “como remédio apto à aplicação do direito
objetivo no caso concreto”. Segundo o mestre, citan-
do Frederico Marques:

é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em
tese, não for apta a produzir a correção argüida na
inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se,
descrita determinada situação jurídica, a providência
pleiteada não for adequada a essa situação
(Curso..., 38ª ed., v. 1, p. 52/53).

Neste sentido já decidiu o eg. STJ, v.g.:

(STJ. REsp 36.770/SP. Rel. Min. Barros Monteiro.
RSTJ, v. 62, p. 328)

Alienação de coisa comum. Citação de terceiro,
beneficiário de estipulação feita pelos condôminos.
Art. 1.105 do CPC. - Havendo entre os estipulantes
e o terceiro-beneficiário um vínculo de caráter
meramente obrigacional, o interesse deste último
no procedimento de alienação de coisa comum é
tão-só econômico, e não jurídico. Desnecessidade
de sua citação. Recurso especial não conhecido.

Pelo exposto, nego provimento à apelação.

Custas, pela apelante, incidente à espécie o
art. 12 da Lei n° 1.060/50.

O Sr. Des. Edilson Fernandes - De acordo.

O Sr. Des. José Domingues Ferreira Esteves
- De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

REGISTRO DE IMÓVEIS - DECLARAÇÃO DE DÚVIDA - OFICIAL DE REGISTRO - ILEGITIMIDADE PARA RECORRER

- O oficial de registro de imóveis não tem legitimidade para recorrer em declaração de dúvida, haja vista
que seu ato de suscitação ocorre por força de lei, sobretudo em razão da fiscalização exercida pelo Poder
Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei nº 8.935, de 1994).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.267621-1/000 - Comarca de Itabirito - Relator: Des. NILSON REIS
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Ementa oficial: Declaração de dúvida -
Registro de imóveis - Legitimidade para recorrer -
Art. 202 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
- O oficial de registro de imóveis não tem legitimidade
para recorrer em declaração de dúvida, haja vista
que seu ato de suscitação ocorre por força de lei,
sobretudo em razão da fiscalização exercida pelo
Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994). - Preliminar de ilegitimidade
para recorrer acolhida. Apelo não conhecido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO
CONHECER DO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Nilson Reis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Tratam os autos de
declaração de dúvida, encaminhada pelo Oficial do
Registro de Imóveis de Itabirito, informando que foi
apresentada para registro Ata da Assembléia Geral
Extraordinária da Sociedade COEMP de Comércio e
Empreendimentos S.A., aprovando sua cisão parcial
e incorporação ao patrimônio da Empresa Agrícola
São Gabriel Ltda., para imediata transferência de
318 lotes que se encontram matriculados, em con-
junto, no Registro de Imóveis de Nova Lima.

Com a alteração da circunscrição, o Registro
de Imóveis de Itabirito passou a ser o competente para
registro da área em que se encontram os lotes trans-
feridos. Assim, por entender o Senhor Oficial que o
registro conjunto de matrículas não poderia ter ocor-
rido, pois para cada imóvel deve ser aberta uma
matrícula, requer decisão judicial que determine a
matrícula individual dos lotes, para que, em seguida,
a unificação possa ser processada.

Parecer do Ministério Público às fls. 31/32-TJ,
opinando pelo reconhecimento da necessidade de
se promover o registro das matrículas autônomas, e,
só depois, autorizada a sua fusão numa única.

Impugnação, às fls. 33/36-TJ, batendo-se a sus-
citada pela improcedência da declaração de dúvida.

A sentença julgou parcialmente procedente a
dúvida, para determinar que o suscitante realize os
registros de matrículas na conformidade com o certi-
ficado pelo registro anterior, ressalvados os casos de

lotes não contíguos, quando o interessado deverá
promover imediato desmembramento sucessivo à
matrícula, pena de sua invalidação (fls. 61/62-TJ).

Inconformado, apela o Sr. Oficial do Registro
de Imóveis de Itabirito (fls. 64/71-TJ), atacando o
mérito da decisão objurgada.

Contra-razões, às fls. 74/81-TJ, batendo-se o
impugnante pela manutenção da sentença.

Em parecer recursal, o Ministério Público traz
a exame preliminar de ilegitimidade do apelante, na
forma do art. 202 da Lei nº 6.015/73. No mérito,
opina pela manutenção da sentença recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer de fls. 92/96-TJ, opina pelo acolhimento da
preliminar de não-conhecimento do recurso; no méri-
to, pelo provimento.

Assim relatados, passo à decisão.

Preliminar. Ilegitimidade para recorrer.

O ilustre Representante do Ministério Público
de primeiro grau, em seu parecer de fls. 83/85-TJ,
argúi preliminar de ilegitimidade ativa do suscitante.

É lição do insigne HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, na sua obra Curso de Direito Processual
Civil, 18ª, v. I, Forense, Rio de Janeiro, 1996, p. 552,
verbis:

Também para recorrer se exige a condição do
interesse, tal como se dá com a propositura da ação.
O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame,
que a parte sofreu com a sentença.

Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem
interesse para interpor recurso (art. 499). Pode ocor-
rer sucumbência recíproca: então ambas as partes
serão legitimadas para recorrer.

Mais adiante, salienta o autor:

Para que terceiro interfira no processo através de
recurso, é necessário demonstrar, portanto, uma
relação jurídica com o vencido que sofra prejuízo, em
decorrência da sentença. Seu interesse para recor-
rer ‘seria resultante do de outro, a de que é titular, ou
de que se diz titular o terceiro’.

A par dessas doutas lições acima, é possível
entender o porquê da regra do art. 202 da Lei nº
6.015/73, que legitima como possíveis recorrentes,
tão-somente, o “interessado, o Ministério Público e o
terceiro prejudicado”.
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Com efeito, não tem legitimidade para recor-
rer, em declaração de dúvida, o oficial de registro de
imóveis, haja vista que seu ato de suscitação ocorre
por força de lei, sobretudo em razão da fiscalização
exercida pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994).

Aliás, como a suscitação de dúvida visa
preservar a segurança dos serviços notariais e de
registro, não há relação jurídica entre o oficial de re-
gistro e o apresentante do título, que lhe caracterize
como parte vencida, logo sucumbente, legitimando
seu eventual recurso.

Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimi-
dade para recorrer, oportunamente suscitada pelo
ilustre Representante do Ministério Público, para não
conhecer do recurso de apelação.

Custas, recursais, pela apelante.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

-:::-

DEFENSOR PÚBLICO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

- O defensor público, quando atua no processo como membro da instituição a que pertence, não possui
legitimidade para ajuizar, em nome próprio, execução com vistas a receber os honorários de sucumbên-
cia relativos à ação em que interveio.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.987922-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SILAS VIEIRA

Ementa oficial: Embargos à execução -
Execução por título judicial - Honorários de sucum-
bência - Defensor público - Ilegitimidade - Reforma do
decisum. - O defensor público, que atuou no feito na
qualidade de membro da instituição a que pertence,
não detém legitimidade para ajuizar, em nome
próprio, execução com vistas a receber os honorários
de sucumbência relativos à ação em que interveio.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 1º de abril de 2004. - Silas
Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Silas Vieira - Trata-se de recurso
de apelação da sentença de fls. 28/30, proferida
nestes autos de embargos à execução ajuizados
pela Fazenda Pública do Município de Belo
Horizonte contra Leopoldo Portela Júnior, via da qual
o MM. Juiz sentenciante julgou improcedentes os
embargos, “porquanto a disposição do art. 130, III, da
Lei Complementar Federal 80/94, não alcança os
honorários de sucumbência, devendo o Município
que foi condenado por eles responder”.

Ainda no ato sentencial o Magistrado conde-
nou a Fazenda Pública do Município de Belo
Horizonte ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais restaram arbitrados em R$ 250,00 (duzentos
e cinqüenta reais),

valor que será atualizado monetariamente a partir da
sentença e acrescido de juros de mora pela taxa
Selic, na forma determinada pelo art. 406 do Novo
Código Civil c/c art. 17, § 4º, da Lei Federal 9.779/99,
com a redação dada pela Medida Provisória 2.158/01
em vigor por força da Emenda Constitucional 32/01,
a contar do trânsito em julgado da decisão.

O Juiz singular deixou de fazer remessa ofi-
cial da sentença, haja vista o estatuído no art. 475, §
2º, do CPC.

Às fls. 31/35, a Fazenda Pública do Município
de Belo Horizonte apresenta suas razões de recurso
aduzindo que o Defensor Público não tem legitimidade
ativa para propor em seu favor execução de sentença
pleiteando o pagamento de honorários advocatícios
impostos à Fazenda Pública municipal, sendo certo
que há vedação expressa quanto a tal percepção no
art. 130, III, da Lei Complementar 80/94.

Contra-razões de apelação às fls. 39/47, via da
qual o ora recorrido sustenta prefacial de coisa julga-
da, haja vista que a matéria se encontra superada
“uma vez que os honorários sucumbenciais, ora exe-
cutados, foram arbitrados em sede de sentença de
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primeiro grau e confirmada pelo v. acórdão, ambas
decisões proferidas nos autos principais, já transi-
tadas em julgado”, além do que descabida a inter-
posição de embargos, já que não compreendida, a
presente hipótese, no rol do art. 741 do CPC.

Faço registrar que deixei de remeter os autos
à douta Procuradoria-Geral de Justiça, por força do
que preceitua a Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

Conheço do recurso, eis que presentes os
seus pressupostos de admissibilidade.

Ab initio, faço registrar que a prefacial de
ocorrência de coisa julgada, suscitada pelo apelado,
confunde-se com o próprio mérito recursal e como tal
será examinada.

Pois bem.

Procede o inconformismo do Fisco-apelante,
diante da manifesta ilegitimidade do Defensor Público
para pleitear, em nome próprio, a verba honorária de
sucumbência.

De pronto, impende considerar que o exe-
qüente Leopoldo Portela Júnior agiu no feito executivo
como membro da Defensoria Pública, e não na quali-
dade de advogado particular.

Some-se a isso o fato de que, na parte dis-
positiva da sentença objeto da execução, não se
atribuíram à pessoa física do Defensor os honorários
de sucumbência fixados pelo Julgador a quo.

Aliás, o art. 130, inciso III, da Lei
Complementar nº 80/94 veda, expressamente, aos
membros da Defensoria Pública dos Estados o rece-
bimento pessoal, a qualquer título e sob qualquer
pretexto, de honorários, percentagens ou custas
processuais em razão de suas atribuições, mas não
impede que a Defensoria Pública receba a verba de
sucumbência naqueles processos em que seus
membros atuaram e foram vencedores, recolhendo-
se o montante para os cofres públicos, se for o caso,
como se afere da seguinte nota de THEOTONIO
NEGRÃO, 34ª ed., p. 1.148:

Pertencem ao advogado, e não à parte vencedora,
os honorários fixados pelo juiz em favor do benefi-
ciário de assistência judiciária (RT, 669/116). Em
conseqüência, deve ser recolhida aos cofres públi-
cos a verba de sucumbência, se o beneficiário de
justiça gratuita foi representado pela Procuradoria
de Assistência Judiciária (RT, 714/182).

Referida legislação, conquanto de cunho fe-
deral, traça diretrizes gerais sobre a organização da
Defensoria Pública nos Estados, o que encontra
guarida no art. 24, inciso XIII e parágrafos 1º e 2º, da
Constituição Federal, que assim preceituam, verbis:

Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XIII - assistência judiciária e defensoria pública;

(...)

§ 1º. No âmbito da legislação concorrente, a com-
petência da União limitar-se-á a estabelecer nor-
mas gerais.

§ 2º. A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplemen-
tar dos Estados.

É bem verdade que a Lei Complementar
Estadual nº 65/2003, que dispõe sobre a Defensoria
Pública, admitiu, em seu artigo 80, o percebimento
de honorários de sucumbência pelo Defensor, ao
assim dispor:

Além das proibições gerais decorrentes do exercí-
cio de cargo público, ao membro da Defensoria
Pública é vedado especialmente:

(...)

VII - receber, a qualquer título e sob qualquer pre-
texto, em razão de suas atribuições, custas proces-
suais, percentagens ou honorários, salvo os de
sucumbência (grifei).

Ocorre que tal norma detém natureza material,
porquanto assegura o direito subjetivo do Defensor
Público de receber verba de sucumbência, somente
se aplicando o citado preceito aos processos ajuiza-
dos a partir do advento da Lei Complementar nº
65/2003, conforme orientação emanada do excelso
Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 479.230 e
493.672 e AGREsp 441.539).

Todavia, ainda que se objetive a aplicação da
mencionada Lei Complementar Estadual nº 65/2003,
observa-se que a mesma não alberga a pretensão
do exeqüente, ao contrário, a repele, diante da
dicção do artigo 146, verbis:

Os honorários de sucumbência devidos aos
Defensores Públicos, quando no exercício de suas
atribuições institucionais, serão partilhados iguali-
tariamente entre os membros da Defensoria
Pública em atividade.
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Parágrafo único. A regulamentação da distribuição
dos honorários de sucumbência será aprovada pelo
Conselho Superior mediante proposição de comis-
são paritária para este fim designada, assegurada a
representação de membros da Defensoria Pública
e de todas as classes (grifei).

Por derradeiro, não olvido dos efeitos da
coisa julgada, a qual confere imutabilidade e indis-
cutibilidade ao conteúdo da sentença, nos termos
dos artigos 467 e 468 do CPC, entretanto, como pon-
tuado alhures, a decisão exeqüenda, em momento
algum, determinou que os honorários fossem desti-
nados à pessoa física do Defensor Público, cabendo-
nos, pois, proceder a uma interpretação lógica e
jurídica do alcance da sentença objeto da execução.

De todo o exposto, considerando os vários
ângulos jurídicos e legais da matéria posta em dis-
cussão, impõe-se a extinção da execução aviada
pelo Defensor Público, em nome próprio, ante a sua
ilegitimidade ativa.

Com tais argumentos, dou provimento ao
recurso, para extinguir a execução por título judicial
em apenso, o que faço com espeque no art. 267,

inciso VI, c/c art. 598, ambos do CPC. Invertidos os
ônus sucumbenciais.

É como voto.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Sr.
Presidente, Des. Roney Oliveira. Em. Pares, ilustre
Procurador de Justiça, acompanho o em. Relator,
reservando-me, porém, um eventual e oportuno apro-
fundamento do exame da matéria.

Com efeito, muitas têm sido as alterações legis-
lativas atinentes à instituição da Defensoria Pública e à
titularidade do direito aos honorários advocatícios.

A conclusão a que chega o eminente Relator
respaldada em jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça é razoável e a ela adiro sem pre-
juízo, como dito, de oportuno reexame da questão.

Também dou provimento ao recurso.

O Sr. Des. Fernando Bráulio - De acordo com
o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

SERVIDOR PÚBLICO - FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS - APOSENTADORIA - INDENIZAÇÃO -
POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL

- O servidor público, por ocasião de sua aposentadoria, tem direito à indenização das férias regulamentares
não gozadas, em razão do princípio que rege o sistema jurídico que proíbe o locupletamento ilícito e por
aplicação analógica da sistemática prevista para férias-prêmio.

- O prazo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização das férias não gozadas é o momento
do ato de aposentadoria, quando o servidor não poderá mais usufruí-las.

- O direito introduzido de receber férias acrescidas de um terço veio a ser positivado somente a partir da
Constituição Federal de 1988, não podendo alcançar situações que se consolidaram em data anterior a
sua vigência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.868205-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. PINHEIRO LAGO

Ementa oficial: Administrativo - Férias regula-
mentares - Não-fruição - Possibilidade de indenização -
Autoriza o pagamento o princípio, existente no sistema
jurídico, que veda o enriquecimento ilícito e a aplicação
analógica da sistemática prevista para as férias-prêmio
- Prescrição - Marco inicial - Aposentadoria - Isso
porque, na atividade, é conferida a possibilidade de o
servidor exercê-la a qualquer tempo.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade

da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à una-
nimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR, CON-
FIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO DO
RÉU, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Pinheiro Lago - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pela apelada Eliane
Terezinha da Silva, o Dr. Décio Costa Aguiar Oliveira.
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O Sr. Des. Pinheiro Lago - Conheço da remes-
sa necessária e dos recursos voluntários, eis que pre-
sentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Rejeito a prefacial de prescrição.

O termo inicial, para efeito de contagem do
prazo de prescrição, não compreende o dia subse-
qüente ao que se daria o acúmulo dos períodos de
férias, mas o momento em que efetivada a aposenta-
doria e indeferido o requerimento de indenização no
âmbito administrativo - enquanto não apreciado o pedi-
do não se pode ter como iniciado o prazo de prescrição.

Pouco importa terem transcorrido doze, vinte
ou vinte e sete anos entre os períodos aquisitivos e
a aposentadoria, porque durante todo esse tempo
não perdeu a autora a possibilidade de usufruí-los;
só deixando de poder exercer esse direito com a
passagem para a inatividade, de modo que esse
marco é que assinala o início da contagem do prazo
prescricional.

A proibição de acúmulo de férias, contida no
Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais - Lei nº
869/52, art. 152, caput -, há que ser compreendida
com temperamentos, porque, do contrário, criaria
situações absurdas, como a de só ser possível fruir
as férias nos doze meses seguintes, sob pena de
perdê-las, transformando algo que tem a natureza de
benefício em punição. Na verdade, a proibição faz
mais sentido em relação à Administração Pública, no
sentido de que lhe compete cuidar do descanso do
servidor público, obrigando-o às férias quando com-
pletado o período aquisitivo.

Assim vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça:

Administrativo. Servidor público. Férias não gozadas.
Indenização. Correção monetária. Legitimidade do
município. Prescrição. - O Município possui legitimi-
dade passiva para a ação de servidor da câmara
municipal, pleiteando a indenização de férias não
gozadas, por ocasião da aposentadoria. O termo ini-
cial da prescrição do direito de pleitear a indenização
dos períodos de férias não gozadas tem início com o
ato de aposentadoria, quando o servidor não poderá
mais usufruí-las. Precedentes do STJ. Recurso espe-
cial do Município de São Paulo não conhecido.
Recurso especial de Francisco Moraes conhecido
parcialmente (5ª T., REsp nº 36.500/SP, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJ de 22.02.99, p. 118).

Administrativo. Servidor público do Estado de São
Paulo. Inatividade. Indenização de férias não
gozadas. Prescrição. - Tratando-se de obrigação que
tem por objeto prestação de caráter instantâneo, o

prazo prescricional inicia-se no momento da confi-
guração da inadimplência, no caso, da inativação do
servidor. Ajuizamento da ação fora do qüinqüênio
legal (art. 1° do Decreto 20.910/32). O Decreto
Estadual 25.013/86 não interrompeu a prescrição.
Recurso especial conhecido e provido (5ª T., REsp
nº 31.068/SP, Rel. Min. Assis Toledo, DJ de
24.06.96, p. 22.783).

Passo ao exame do mérito propriamente.

Dispõe o art. 152 da Lei 869/52, sobre as
férias:

Art. 152. O funcionário gozará, obrigatoriamente, por
ano, vinte e cinco dias úteis de férias, observada a
escala que for organizada de acordo com con-
veniência do serviço, não sendo permitida a acumu-
lação de férias.

Tem-se, assim, a norma legal que contempla
o direito às férias. A despeito do silêncio da legislação
quanto à possibilidade de indenizá-las, em não
sendo possível exercitá-las até a aposentadoria do
servidor, o seu reconhecimento se faz indispensável,
em razão, inicialmente, do princípio que rege todo o
sistema jurídico que proíbe o locupletamento ilícito,
e, num segundo momento, por aplicação analógica à
sistemática que rege as férias-prêmio.

Para a configuração do direito à indenização,
pouco importa, no que se refere ao primeiro aspecto,
tenham sido as férias indeferidas a bem do serviço
público ou por opção do servidor, porque, de todo
modo, observou-se a prestação de um serviço que
reverteu em proveito do ente político.

Sobre as férias-prêmio, estatui o art. 31, II, da
Constituição Estadual:

Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil
os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da
República e os que, nos termos da lei, visem à me-
lhoria de sua condição social e da produtividade no
serviço público, especialmente: (Redação dada pela
Emenda à Constituição nº 48, de 27.12.2000).

(...)

II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada
cinco anos de efetivo exercício no serviço público do
Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em
espécie, paga a título de indenização, quando da
aposentadoria ou a contagem em dobro das não
gozadas para fins de percepção de adicionais por
tempo de serviço; (Redação dada pela Emenda à
Constituição nº 48, de 27.12.2000).
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No que toca às férias-prêmio, há, portanto, a
expressa previsão da possibilidade de indenização
por ocasião da aposentadoria, que funciona, em
relação às férias regulamentares, como norma de
referência, que, por permitir o reembolso, abre cami-
nho para a concessão de igual direito para essas.

O fato de a autora, nos meses em que ficou
impossibilitada de gozar as férias, estar em substitui-
ção, no desempenho de cargo de auditor, com maior
remuneração do que a do cargo que efetivamente ocu-
pava, em nada altera o panorama, na medida em que,
se recebeu mais nesses períodos, foi para compensar
as atribuições e responsabilidades relativas ao cargo.

Há nos autos prova de que a autora faz jus a
nove períodos de férias regulamentares, correspon-
dentes cada um a dois meses, e não a dez, como
alega. Não obstante a certidão de fls. 13/14 indicar
dez períodos - 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1981,
1982, 1983, 1984 e 1985 -, nesse último, conforme
anota o Relator do recurso administrativo,
Conselheiro José Ferraz - fls. 30/31 - a autora
requereu o direito de férias, tendo o plenário do
Tribunal de Contas o reconhecido.

Quanto ao pedido do pagamento da parcela
correspondente a um terço, não há como deferi-lo,
na medida em que foi consagrado na ordem jurídica
somente a partir da Constituição de 1988, em data
posterior, portanto, aos períodos de férias não
usufruídas. Engano supor que regem as férias as
regras existentes no momento do exercício ou da
indenização, na impossibilidade de não serem
usufruídas, porque, de outro modo, seria legítimo
requerer férias ou outro benefício referente a uma
época em que não eram contemplados pela legis-
lação, mas que vieram a ser posteriormente.

A propósito, já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal:

Indenização. Férias não gozadas. Pretensão ao rece-
bimento com o acréscimo do terço constitucional.
Período anterior ao advento da Carta. - O direito intro-
duzido na Constituição de receber férias acrescidas de
um terço (art. 7°, XVII) veio a ser positivado somente a
partir de 5 de outubro de 1988, não podendo alcançar
situações que se consolidaram em data anterior a sua
vigência, quando inexistia norma jurídica que o
impusesse, sob pena de emprestar-lhe efeito retroati-
vo. Os preceitos de uma nova Constituição, salvo situ-
ações excepcionais expressamente previstas no texto
da Lei Fundamental, aplicam-se imediatamente, com
eficácia ex nunc. Agravo regimental improvido (1ª T., AI
152.578 AgR/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
24.03.95, p. 6.809).

Isso posto, mantenho a sentença, julgando
prejudicado o recurso do réu, e nego provimento ao
recurso da autora.

As partes, individualmente, arcarão com as
custas recursais que eventualmente tiveram que
antecipar.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

O Sr. Des. Wander Marotta - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR, CON-
FIRMARAM A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO DO RÉU, E NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA.

-:::-

ALIMENTOS - AVÔ - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA - NECESSIDADE DOS NETOS - POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AVÔ - PROVA -

APLICAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE 

- O avô é parte legítima para figurar como destinatário de pedido de alimentos, seja em razão do vínculo de
parentesco (art. 1.694 do novo Código Civil), seja para complementar a pensão alimentícia, pelo fato de os
ascendentes, em grau imediato dos autores, não estarem em condições de suportar totalmente o encargo
(art. 1.698 do novo Código Civil), por faltar-lhes possibilidade econômico-financeira ou por estarem
ausentes.

- Provada a possibilidade financeira do avô, é devida a complementação por ele dos alimentos de que seus
netos necessitam, sendo correta a aplicação do binômio possibilidade/necessidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.736792-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. PINHEIRO LAGO
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Ementa oficial: Ação de alimentos - Pedido
dirigido ao avô dos autores - Procedência parcial -
Recurso de apelação - Preliminares - Desrespeito ao
princípio da identidade física do juiz - Impertinência -
Ilegitimidade passiva ad causam - Rejeição. - O recor-
rente é parte legítima para figurar como destinatário
do pedido, seja em razão do vínculo de parentesco
(art. 1.694 do Código Civil), seja em razão da natureza
do pedido de alimentos a ele dirigido (natureza com-
plementar), ou, ainda, em função de os ascendentes,
em grau imediato dos autores, não estarem em
condições de suportar totalmente o encargo (art.
1.698 do Código Civil). Mérito. Necessidade de com-
plementação da pensão comprovada. Possibilidade
financeira do réu caracterizada. Correta aplicação do
binômio possibilidade/necessidade. Recurso a que se
nega provimento.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Pinheiro Lago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Pinheiro Lago - Trata-se de ação
de alimentos ajuizada por P.X.R., M.X.R. e M.V.R.,
representados por sua mãe, A.X.R., em face de
J.C.D., avô materno dos autores, objetivando ver-
lhes fixada uma pensão alimentícia no valor equiva-
lente a 20 (vinte) salários mínimos, pelos motivos
alinhados às fls. 02/04.

O feito obedeceu a sua regular tramitação e cul-
minou com a r. sentença de fls. 181/190, que, após
relatar os fatos, analisar a prova produzida e mencionar
o direito aplicável à espécie, julgou parcialmente proce-
dente o pedido, condenando o réu a pagar aos autores
pensão alimentícia no valor de 06 (seis) salários míni-
mos, à razão de um terço para cada autor. Outrossim,
restaram as partes condenadas ao pagamento das cus-
tas processuais e honorários advocatícios, estes fixa-
dos em 10% (dez por cento) do valor correspondente a
doze parcelas alimentares, respondendo os autores por
30% (trinta por cento) do encargo de sucumbência e o
réu por 70% (setenta por cento).

Inconformado com o dito provimento, interpõe
recurso de apelação o réu (fls. 195/200). Sustenta, em
preliminar, a nulidade da sentença, eis que não obser-
vada, na espécie, a regra do art. 132 do CPC, estipu-
lando que o juiz que concluir a instrução julgará a lide.

Ainda em preliminar, assevera o réu ser parte ilegítima
para figurar no pólo passivo da demanda. Nessa seara,
afirma que o pedido de alimentos somente poderia ter
sido a ele dirigido com o esgotamento das tentativas de
receber alimentos dos ascendentes mais próximos dos
autores, o que não ocorreu no caso dos autos, além de
não ter ficado comprovada a impossibilidade de os pais
pagarem a pensão alimentícia. No mérito, defende o
recorrente que a pensão hoje recebida pelos autores,
no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), é sufi-
ciente para atender às necessidades dos mesmos.
Ainda, deve ser levado em conta que a mãe dos
menores, formada em Administração de Empresas, é
pessoa apta ao trabalho, devendo, também por essa
razão, contribuir para o sustento dos filhos.

O recurso foi contra-arrazoado (fls. 203/206).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
às fls. 217/221, opinando pelo provimento parcial do
recurso, fixando-se os alimentos devidos pelo recor-
rente aos recorridos em 03 (três) salários mínimos.

Conheço do recurso, presentes os pressu-
postos de sua admissibilidade.

Versam os autos sobre ação de alimentos
ajuizada em face do avô materno dos autores, sob o
argumento de que a quantia hoje recebida por estes,
do pai, hoje residindo nos Estados Unidos da
América, lhes é insuficiente para satisfazer as neces-
sidades. Alega-se, também, que a genitora dos
menores se encontra sob tratamento médico, não
conseguindo proporcionar aos filhos o padrão de vida
ao qual os mesmos estão acostumados. Informa,
ainda, a petição inicial que o réu, ora apelante, é lati-
fundiário de renome na região de Montes Claros,
reunindo amplas condições de complementar a pen-
são alimentícia que os autores recebem.

Ao exame das preliminares:

I - Nulidade da sentença.

Sustenta o recorrente que a sentença proferi-
da nos autos é nula, porquanto assinada por Juiz que
não presidiu à instrução do feito. Nesse diapasão,
acredita estar havendo ofensa ao art. 132 do CPC.

A preliminar em questão é de total impertinência.

Um simples cotejo entre a sentença de fls.
181/190 e os documentos de fls. 123/128 nos per-
mite concluir que o princípio da identidade física do
juiz foi observado, na espécie dos autos. De se
notar, inclusive, o conteúdo do despacho de fls. 180,
em que o MM. Juiz Titular do Juízo determina a
remessa dos autos ao Dr. Alexandre Magno Mendes
do Vale, para prolação da decisão, uma vez que o
mesmo presidira à instrução.
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Rejeito a preliminar.

(...)

II - Ilegitimidade passiva ad causam.

Entende o recorrente ser parte ilegítima para
figurar no pólo passivo da demanda, acentuando que,
antes de propor a ação contra o avô, deveriam os
autores pleitear alimentos de seus ascendentes dire-
tos, o que não foi feito.

Na linha de entendimento já sufragada pelo v.
acórdão trasladado às fls. 210/214, em que esta
Turma Julgadora apreciou agravo de instrumento
interposto pelo ora recorrente, que buscava a refor-
ma da decisão que o obrigara ao pagamento de ali-
mentos provisórios, não há que se falar, na hipótese
vertente, em ilegitimidade passiva ad causam.

O ora recorrente é parte legítima para figurar
como destinatário do pedido, seja em razão do vín-
culo de parentesco (art. 1.694 do Código Civil), seja
em razão da natureza do pedido de alimentos a ele
dirigido (natureza complementar), ou, ainda, em
função de os ascendentes, em grau imediato dos
autores, não estarem em condições de suportar
totalmente o encargo (art. 1.698 do Código Civil).

A propósito, a escorreita lição do mestre
YUSSEF SAID CAHALI:

(...) apenas se faltam os genitores, ou se estes se
encontram impossibilitados financeiramente de fazê-
lo, estende-se a obrigação de alimentos aos ulteriores
ascendentes, respeitada a ordem de proximidade
(CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 4ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 677).

Em igual sentido, as correntes decisões dos
Desembargadores desta egrégia Corte:

Pacífico na doutrina e jurisprudência o entendimen-
to de que há responsabilidade complementar dos
avós para acrescentar os alimentos imprescindíveis
que o pai não pode oferecer aos filhos menores,
seja por não desfrutar de possibilidade econômico-
financeira para socorrê-los, seja por estar ausente
(in Apelação Cível nº 1.0000.00.304794-7/000, Des.
Ernane Fidélis, DJMG de 24.10.2003).

Rejeito a preliminar.

(...)

No mérito, melhor sorte não socorre ao
apelante.

Com efeito, as singelas assertivas lançadas no
arrazoado de fls. 199/200 não são capazes de abalar
as razões de decidir da douta instância singela, que
se ateve, com afinco e acerto, às provas produzidas
nos autos.

Restou inconteste a necessidade de comple-
mentação dos alimentos que os autores, ora apela-
dos, recebem do pai.

O caráter da possibilidade de pagamento da
pensão, também envolto no conhecido binômio neces-
sidade/possibilidade, está devidamente provado nos
autos. O ora apelante é pessoa abastada, detentor de
inúmeros empreendimentos rentáveis e, por tal razão,
amplamente capaz de prestar os alimentos que seus
netos necessitam, em caráter complementar. A boa
condição financeira aqui retratada é admitida pelo
próprio recorrente, na medida em que não menciona
uma só palavra em contrário, no recurso ora em exame.

No que se refere ao quantum dos alimentos,
com igual prudência agiu o MM. Juiz a quo, destinando
02 (dois) salários mínimos para cada autor, perfazendo
o montante total da pensão alimentícia 06 (seis)
salários mínimos.

Tais as circunstâncias, rejeito as preliminares
e, no mérito, com a devida vênia da douta PGJ, con-
firmo às inteirezas a bem-lançada sentença de fls.
181/190, para negar provimento ao recurso.

Custas, pelo recorrente.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

O Sr. Des. Edivaldo George dos Santos - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NULIDADE -

NÃO-OCORRÊNCIA

- Eventual excesso de prazo na conclusão do processo administrativo somente implica nulidade deste
quando houver prova de que trouxe prejuízo ao exercício da ampla defesa e restrição ao contraditório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.346962-4/000 - Comarca de Teófilo Otoni - Relator: Des. NILSON REIS
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A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo.

Não vejo como prover o apelo, uma vez que,
como bem observou o ilustre Sentenciante, inexiste
na Lei Estadual nº 869/52, ou em qualquer outra,
previsão legal que ampare a pretensão do apelante
de ver anulado processo administrativo por alegado
excesso de prazo para sua conclusão.

É certo que a Lei 869/52, em art. 220, § 2º,
dispõe que:

Art. 220. O processo administrativo constará de
duas fases distintas: (...)

§ 2º O inquérito administrativo se constituirá de
averiguação sumária, sigilosa, de que se encar-
regarão funcionários designados pelas autoridades
a que se refere o art. 219 e deverá ser iniciado e
concluído no prazo improrrogável de 30 dias, a par-
tir da data de designação.

Contudo, penso que o fato de o texto dispor
“que o processo deverá ser iniciado e concluído no
prazo improrrogável de 30 dias, a partir da data de
designação,” não autoriza a interpretação feita pelo
apelante, de que, se tal prazo é improrrogável, estaria
comprometido o processo com o esgotamento daque-
le, já que tal conclusão não se mostra razoável, ainda
mais levando-se em conta que o processo administra-
tivo tem como um de seus princípios o do informalis-
mo, que consiste na atenuação do rigor da forma
sobre o conteúdo, desde que, claro, resguardado
sempre esteja o princípio do contraditório com oportu-
nização de ampla defesa ao processado.

Conforme ensina MARIA SYLVIA ZANELLA
DI PIETRO:

Informalismo não significa, nesse caso, ausência de
forma; o processo administrativo é formal no sentido
de que deve ser reduzido a escrito e conter docu-
mentado tudo aquilo que ocorre no seu desenvolvi-
mento; é informal no sentido de que não está sujeito
a formas rígidas.

Na realidade o formalismo somente deve existir
quando seja necessário para atender ao interesse
público e proteger os direitos dos particulares. É o que
está expresso no artigo 2º, incisos VIII e IX, da Lei
9.784/99, que exige, nos processos administrativos,
a ‘observância das formalidades essenciais à garan-
tia dos direitos dos administrados e a adoção de for-
mas simples, suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados’. Trata-se de aplicar o princípio da
razoabilidade ou da proporcionalidade em relação às
formas (in Direito Administrativo).

Ementa oficial: Mandado de segurança -
Servidor público - Processo administrativo - Excesso
de prazo - Irrelevância. - 1 - Eventual excesso de prazo
ou irregularidade ocorrida na tramitação de procedi-
mento administrativo disciplinar só implica nulidade do
mesmo acaso se comprove que a mesma trouxe pre-
juízo ao exercício da ampla defesa e restrição ao con-
traditório, o que, contudo, não ocorreu no caso dos
autos. - 2 - Apelo desprovido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2003. - Nilson
Reis - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Nilson Reis - Conheço do reexame
necessário, bem como do recurso voluntário, uma
vez presentes os requisitos de admissibilidade.

Apela João Vinícius de Morais Jr. da sentença
que, ao fundamento de que

o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Minas Gerais (Lei nº 869/52), nos artigos
destacados pelo impetrante, não autoriza o entendi-
mento de que a não-conclusão da sindicância ou do
procedimento disciplinar, dentro dos prazos previstos,
tem como conseqüência o trancamento da conduta
administrativa, sob o fundamento da decadência,

denegou a segurança por ele impetrada em face do
Presidente da Comissão de Sindicância
Administrativa nº 751/2000, pretendendo a decre-
tação de nulidade de toda a sindicância administrativa
contra si instaurada,

por ter sido realizada sem observância dos prazos e
formalidades legais, previstas na Lei Estadual 869/52.

Aduz o apelante que o procedimento adminis-
trativo em questão restou comprometido pelo excesso
injustificado do prazo previsto no § 2º do art. 220 da Lei
Estadual 869/52, o qual seria improrrogável, o que
importaria em desrespeito aos princípios constitu-
cionais da legalidade e do devido processo legal;
alega, ainda, que tal atraso na conclusão lhe estaria
causando prejuízos.

O recurso não foi contra-arrazoado.
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A meu ver, a interpretação do dispositivo legal
invocado pelo apelante (art. 220, § 2º, da Lei 869/52)
que se mostra mais razoável é a de que tal prazo, 30
dias, é improrrogável no sentido de que não seria dado
à comissão sindicante (ou processante) pretender, por
sua conta, extrapolá-lo; mas, em o fazendo (como
ocorre no caso dos autos), sujeita-se à responsabiliza-
ção administrativa, quiçá civil (caso seja intenção delib-
erada do presidente da comissão postergar a mesma
para prejudicar o investigado); mas jamais tal excesso
importaria nulidade do procedimento, conforme, aliás,
é farta a jurisprudência, tanto dos tribunais superiores
quanto das cortes estaduais, exempli gratia:

Mandado de segurança - Demissão - Câmara dos
Deputados - Alegação de nulidade do processo
administrativo por excesso de prazo - Indeferimento
- Ato demissório de responsabilidade da Mesa da
Câmara dos Deputados. Pretensão anulatória do
ato, à luz do excesso verificado no prazo para o
encerramento do inquérito. Inconsistência da argu-
mentação, visto que o artigo 169, § 1º, da Lei
8.112/1990 proclama não ser semelhante demora
fator nulificante do processo. Alegações ancilares
igualmente improcedentes (STF - MS 21.494-DF -
TP - Rel. p/ac. Min. Francisco Rezek - DJU de
13.11.1992).

Servidor público - Demissão - Cerceamento de defe-
sa - Lei 8.112/90 - Sindicância - Não-instauração -
Procedimento administrativo disciplinar julgado com
excesso de prazo - Inocorrência de nulidade - (...) III
- Procedimento administrativo disciplinar julgado
com excesso de prazo (Lei 8.112/90, art. 152).
Inocorrência de vício nulificador do procedimento
(Lei 8.112/90, art. 169, § 1º). - IV - Inocorrência do
alegado cerceamento de defesa, dado que aos acu-
sados, ao contrário do alegado, foi assegurada
ampla defesa. (STF - MS 22.055-RS - TP - Rel. Min.
Carlos Velloso - DJU de 18.10.1996.)

Administrativo - Servidor público - Processo adminis-
trativo-disciplinar - Nulidade - Excesso de prazo -
Demissão. - I - O excesso de prazo verificado na con-
clusão do processo administrativo não constitui
irregularidade capaz de prejudicar a decisão.
(Precedentes.) (...) III - Questões cuja solução
demandaria, necessariamente, revisão do material
fático apurado no processo disciplinar não podem ser
apreciadas em sede de mandamus. Segurança
denegada. (STJ - MS 7.435 - DF - 3ª S. - Rel. Min.
Felix Fischer - DJU de 11.03.2002.)

Administrativo - Servidor público - Processo adminis-
trativo-disciplinar - Prescrição - Nulidades -
Inocorrência - Instauração - Cerceamento de defesa
- Demissão - Proporcionalidade - (...) VI - O excesso
de prazo verificado na conclusão do processo
administrativo não constitui irregularidade capaz de
prejudicar a decisão. Precedentes. Segurança dene-
gada. (STJ - MS 7.081-DF - 3ª S. - Rel. Min. Felix
Fischer - DJU de 04.06.2001 - p. 00058.)

Recurso ordinário em mandado de segurança - Juiz
de direito - Processo administrativo-disciplinar -
Afastamento - Irregularidades - Excesso de prazo -
Ausência de demonstração do direito líquido e certo
do recorrente. - 1. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de que, em se tratando de proces-
so administrativo-disciplinar, compete ao Poder
Judiciário apreciar a regularidade do procedimento,
à luz dos princípios do contraditório, da ampla defe-
sa e do devido processo legal, sem, contudo, aden-
trar no mérito administrativo. - 2. Suficientemente
motivado o ato de afastamento (artigo 93, inciso X,
da Constituição da República, e artigo 6º, parágrafo
1º, da Resolução nº 7/92), não há falar em violação
de direito líquido e certo. - 3. Do que se extrai dos
autos, o devido processo legal foi observado, sendo
certo, ainda, que a minguada instrução processual
inviabiliza o exame mais aprofundado das irregulari-
dades apontadas, e, como é sabido, a ação consti-
tucional de mandado de segurança não admite pro-
dução de provas. - 4. Inexiste nos autos prova
inequívoca de que o excesso de prazo para a con-
clusão do processo administrativo-disciplinar se
deve exclusivamente à autoridade administrativa,
não havendo como se afirmar violado o direito líqui-
do e certo do impetrante. - 5. Recurso improvido.
(STJ - ROMS 12.390-BA - 6ª T. - Rel. Min. Hamilton
Carvalhido - DJU de 17.09.2001 - p. 00194.)

Funcionário público municipal - Exoneração por
abandono de cargo - Alegação de nulidade do pro-
cedimento administrativo - Reintegração no cargo
que ocupava - Pagamento de salários, horas extras,
férias e licença-prêmio - Pedidos julgados improce-
dentes - Apelação desprovida. - 1. Inocorreu nulidade
do procedimento administrativo-disciplinar julgado
com excesso de prazo, uma vez que não há na lei de
regência qualquer sanção nesse sentido... (TAPR -
AC 0149.721-4 - (13451) - 3ª C.Cív. - Rel. Juiz
Domingos Ramina - DJPR de 15.09.2000.)

Apelação cível em mandado de segurança -
Demissão de servidor municipal - Alegação de
excesso de prazo na instrução e conclusão do
inquérito administrativo e, bem assim, de existência
de cerceamento de defesa - Nulidades inocorrentes
- Sentença mantida - Recurso desprovido. - 1. Em
sede de inquérito administrativo instaurado contra
servidor público, é de rigor a existência de prazo
determinado para a sua instrução e conclusão. - 2.
Entrementes, desde que lei pertinente assim viabi-
lize e mediante justificativa plausível, é possível a
prorrogação desse lapso temporal, e até mesmo
avançá-lo, sem que isso acarrete a nulidade do pro-
cedimento administrativo enfocado, sobretudo, nesta
última hipótese, se inocorrer qualquer prejuízo às
partes interessadas na averiguação. - 3. Inocorre
cerceamento de defesa em tema de instrução de
inquérito administrativo, se as testemunhas indi-
cadas pelo servidor público investigado, porque
nada sabem a respeito dos fatos investigados, são
dispensadas pela comissão processante. (TJSC -
AC-MS 88.087756-5 - C.Esp. - Rel. Des. Eládio
Torret Rocha - j. em 16.08.2000.)



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004 167

Em suma, eventual excesso de prazo ou irre-
gularidade ocorrida na tramitação de procedimento
administrativo disciplinar só implica nulidade do mesmo
acaso se comprove que a mesma trouxe prejuízo ao
exercício da ampla defesa e restrição ao contraditório,
o que, contudo, não ocorreu no caso dos autos, con-
forme muito bem demonstrou o nobre Sentenciante na
decisão ora recorrida.

Melhor sorte não assiste ao apelante quando
aduz que

a alegação ministerial e do ilustre prolator da sen-
tença monocrática, de que não houve prejuízo para
o Apelante não condiz com a realidade fática, pois,
conforme afirmado na exordial, o arrastamento inde-
vido do procedimento de sindicância por quase 02
(dois) anos, efetivamente impediu o Apelante, de se
desvincular do Estado para ocupar outros cargos e
funções públicas, bem como requerer afastamentos
legais (licença para tratar de interesse particular, pro-
moções, férias-prêmio ... etc), o que sem sombra de
dúvida causou-lhe prejuízos de incomensurável
monta (sic, fls. 220).

Ora, é sabido que o ônus da prova incumbe a
quem alega, sendo que (e ainda mais em se tratando
de mandado de segurança) não basta a mera ale-
gação de possibilidade de prejuízo com a impossibili-
dade de o apelante gozar de certos benefícios da lei,
mas, sim, exige-se a efetiva demonstração de que um
prejuízo lhe tenha sido causado, o que não foi feito
pelo apelante que se restringe ao campo das meras
alegações desacompanhadas de devida compro-
vação; não custa relembrar que a dilação probatória
não pode ser levada a efeito em sede de mandado de
segurança, pois esse estreito procedimento visa a
amparar violação a direito líquido e certo comprovado
de plano, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, cumpre trazer à colação:

Ementa: Aluno - Curso de formação de oficiais -
Expulsão - Processo administrativo - Motivos -
Mandado de segurança - Dilação probatória -
Impossibilidade.

- Hipótese em que restou demonstrado que o proces-
so administrativo que resultou na exclusão do aluno
militar se deu com estrita observância aos princípios
do devido processo legal e da ampla defesa.

- A ampla dilação probatória necessária para se
aferir a existência ou não dos motivos que determi-
naram a expulsão do impetrante não pode ser leva-
da a efeito em sede de mandado de segurança, pois
esse estreito procedimento visa a amparar violação
a direito líquido e certo comprovado de plano.
(Apelação Cível nº 231.735-2/00, Relator: Des. Páris
Peixoto Pena.)

Ademais, mesmo que prejuízo algum fosse
apurado (desde claro, não importasse em violação ao
contraditório e à ampla defesa), este não ensejaria a
concessão da segurança, já que o excesso de prazo
não nulifica o procedimento, mas poderia, no máximo
ensejar reparação de danos eventualmente compro-
vados pela demora na conclusão do procedimento,
bem como a responsabilização administrativa ou civil
do funcionário desidioso que deu causa ao excesso
no prazo, cabendo ao apelante, acaso queira, buscar
o reconhecimento de tal direito lançando mão da via
processual adequada à sua pretensão, que certa-
mente não é a do mandado de segurança.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.
-:::-

REGISTRO CIVIL - DIVÓRCIO DOS PAIS - RETIFICAÇÃO DO NOME DA MÃE NO REGISTRO DE 
NASCIMENTO - POSSIBILIDADE

- Considerando a inexistência de óbice legal para a retificação do nome da mãe no registro civil de nasci-
mento, em caso de divórcio dos pais; considerando que o conteúdo do registro deve sempre corresponder
à realidade dos fatos; e considerando que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, sem oposição
de terceiros, o pedido do autor deve ser acolhido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0388.03.002754-3/001 - Comarca de Luz - Relator: Des. EDUARDO ANDRADE

Ementa oficial: Retificação de nome da mãe em
registro de nascimento - Divórcio dos pais -
Possibilidade. - Considerando a inexistência de óbice
legal para a retificação do nome da mãe no registro civil
de nascimento, em caso de divórcio dos pais; con-
siderando que o conteúdo do registro deve sempre cor-
responder à realidade dos fatos; e considerando que se
trata de procedimento de jurisdição voluntária, sem

oposição de terceiros, o pedido do autor deve ser acolhi-
do. Recurso provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
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na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Eduardo Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se de
pedido de retificação de assentamento de registro
civil de nascimento, requerido por T.O.N., objetivando
que seja determinado ao Oficial do Cartório de
Registro Civil que retifique o nome da sua mãe L.E.N.
para L.E.A.

O ilustre Juiz a quo julgou improcedente o
pedido, ao fundamento de que a hipótese trazida aos
autos não autoriza a retificação do registro, pois não
denota erro material por parte do registrador (fl. 09).

Inconformado, o apelante interpôs o presente
recurso, pretendendo a reforma do decisum, sob as
seguintes alegações: que, na época do seu nascimen-
to, a mãe do apelante era solteira e chamava-se
L.E.A.; que quatro meses após o seu nascimento a
mãe do apelante se casou com o seu pai; que, após
esse fato, foi feita a averbação no registro de nasci-
mento do apelante, constando o nome do seu pai e o
nome de casada da sua mãe; e que em outubro de
1995 a mãe do apelante se divorciou do seu pai,
voltando a assinar o nome de solteira (fls. 10/14).

O ilustre Promotor de Justiça, Dr. Aécio
Rabelo, ainda em primeira instância, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 16/17).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral
de Justiça, a ilustre representante do Ministério
Público, Dr.ª Aída Lisboa Marinho, opinou pelo provi-
mento do recurso, a fim de que seja deferida a alte-
ração no registro civil da apelante (fls. 25/27).

Conheço do recurso, porque presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o apelante nasceu em
26.02.85, sendo que o assento foi lavrado em 02.04.85,
constando como pai V.N. e como mãe L.E.N.

Tendo em vista que os pais do apelante se
divorciaram, pretende a retificação do seu registro
civil de nascimento, a fim de que conste o nome de
solteira da sua mãe, qual seja, L.E.A.

Se é verdade que não houve erro formal do
oficial do Cartório de Registro Civil ao tempo da
lavratura do registro de nascimento do apelante,
também é verdade que o conteúdo do registro deve
corresponder à realidade dos fatos.

E a realidade atual é que a mãe do apelante se
divorciou do seu pai, voltando a assinar o seu nome de
solteira, mas no registro de nascimento do apelante
ainda consta o nome de casada da sua mãe.

Assim, considerando a inexistência de óbice
legal para a retificação do nome da mãe no registro
civil de nascimento, em caso de divórcio dos pais,
considerando que o conteúdo do registro deve sempre
corresponder à realidade dos fatos e considerando
que se trata de procedimento de jurisdição voluntária,
sem oposição de terceiros, não vejo como negar o
pedido do apelante.

Em caso análogo, colhe-se o seguinte julgado
desta Primeira Câmara Cível:

Ementa: Retificação de registro civil - Patronímico
materno - Admissibilidade. - Legítimo o pedido de reti-
ficação no assento de nascimento, relativamente ao
patronímico materno, a fim de preservar o nome de
família, ajustando-o à realidade (TJMG, Ap. Cív.
1.0000.00.327800-9/000, Rel. Des. Geraldo Augusto,
pub. em 19.09.03).

Em seu voto, o eminente Des. Geraldo
Augusto esclareceu que:

Inexistindo dispositivo legal que vede a retificação de
registro em análise e observando que os autos tratam
de procedimento de jurisdição voluntária, impõe-se
que o Judiciário, desde que tomadas as cautelas indis-
pensáveis para o resguardo de interesse de terceiros,
não negue o direito subjetivo da apelante de constar na
certidão de nascimento de sua filha o seu nome de
solteira N.V.L., evitando, assim, constrangimentos.

Por fim, vale transcrever também o entendimen-
to esposado pela ilustre Procuradora de Justiça, Dr.ª Aída
Lisbôa Marinho:

Desse modo, como na época do parto do apelante
sua genitora usava o nome de solteira, pois ainda não
havia se casado, estamos que deve ser determinada
a alteração no seu registro civil, para ali constar o
nome da mãe como L.E.A.

Com essas considerações, dou provimento ao
recurso para julgar procedente o pedido, determinando
a retificação do nome da mãe do apelante, passando a
constar o seu nome de solteira no registro, qual seja,
L.E.A.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-
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As razões recursais das partes foram sucinta-
mente expostas no relatório de fls.

Deixou-se de enviar os autos à ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça, por força do disposto
na Súmula nº 187 do STJ.

Conhece-se do recurso, eis que presentes os
pressupostos legais.

Do exame da questão posta em debate neste
processado, exsurge que razão assiste ao incon-
formismo do apelante.

Com efeito, conforme posicionamento por mim
adotado, perfilho entendimento no sentido de que a
locação de bens móveis espelha inequívoca prestação
de serviços, porquanto tal atividade não se restringe,
exclusivamente, ao instituto jurídico da locação, que,
no ensinamento de ORLANDO GOMES, é

... o contrato pelo qual uma das partes se obriga,
mediante contraprestação em dinheiro, a conceder
à outra, temporariamente, o uso e gozo de coisa
não fungível (Contratos, 12ª ed., p. 305).

No caso, a apelada mantém todo um aparato
para atender aos seus clientes e manter os bens
móveis de sua propriedade em condições de uso,
em resposta às exigências do mercado.

Todas estas circunstâncias, pois, estão
envolvidas nas atividades da apelada, que, a meu
aviso, caracterizam evidente prestação de serviços,
por desenvolver, em última análise, uma obrigação de
fazer, sendo a locação apenas um dos elementos que
compõem tais atividades, ainda que preponderante.

Destarte, a tributação retratada pela cda de
fls. 04-TJ, concernente às atividades de locação de
bens móveis exercidas pela apelada, atinentes aos
anos de 1992/1997, resulta absolutamente correta.

ISSQN - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA -
LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003 - EXCLUSÃO

- A locação de bens móveis espelha prestação de serviços, eis que exige a manutenção de um estabeleci-
mento para atender aos seus clientes e manter os seus produtos em condições de uso, em resposta às
exigências do mercado, o que caracteriza evidente obrigação de fazer, possibilitando a cobrança do ISSQN
sobre tais atividades.

- A exclusão da incidência do tributo denominado ISSQN, em serviços de locação de bens móveis, pela
Lei Complementar nº 116/2003, há de ser observada em atividades praticadas após a sua edição, mantida,
portanto, a tributação havida em atividades levadas a efeito anteriormente à nova situação legal.

- V.v.: - A locação de serviços, fato gerador da cobrança do ISSQN, não se confunde com os serviços ori-
undos dos contratos de locação de bens móveis, conforme recente posicionamento do STF, no Recurso
Extraordinário 116.121/SP. (Des. Lamberto Sant'Anna)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.02.011058-2/001 - Comarca de Poços de Caldas - Relator: Des. LUCAS SÁVIO DE
VASCONCELLOS GOMES

Ementa oficial: Tributário - ISSQN - Locação de
bens móveis - Prestação de serviços caracterizada -
Incidência - Lei Complementar nº 116/2003 - Exclusão.
- A locação de bens móveis espelha prestação de
serviços, eis que exige a manutenção de um estabe-
lecimento para atender aos seus clientes e manter os
seus produtos em condições de uso, em resposta às
exigências do mercado, o que caracteriza evidente
obrigação de fazer, possibilitando a cobrança do
ISSQN sobre tais atividades. A exclusão da incidência
do tributo denominado ISSQN, em serviços de locação
de bens móveis, pela Lei Complementar nº 116/2003,
há de ser observada em atividades praticadas após a
sua edição, mantida, portanto, a tributação havida em
atividades levadas a efeito anteriormente à nova situa-
ção legal. Sentença modificada, em reexame
necessário, prejudicado o recurso voluntário.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REFORMAR A SENTENÇA, NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Lucas Sávio de Vasconcellos Gomes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - Cuida-se de apelação interposta pelo
Município de Poços de Caldas, contra sentença que
julgou procedente os embargos à execução fiscal pro-
postos por Rodoviário Vila Nova Ltda. e outro contra a
Fazenda Pública do Município de Poços de Caldas.
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De bom alvitre esclarecer que somente com a
edição da Lei Complementar nº 116/2003 restou
expressamente excluída a possibilidade da incidên-
cia do tributo em locação de bens móveis, em razão
de veto levado a efeito pelo Presidente da República,
publicado no DOU de 1º de agosto de 2003, do que
resulta afirmar que válidas são, entrementes, as
exigências atinentes às atividades praticadas pela
apelada até a edição da lei complementar supra.

Destarte, ante tais fundamentos, reforma-se a
sentença, em reexame necessário, para julgar
improcedentes os embargos à execução fiscal, preju-
dicado restando o recurso voluntário.

Invertidos ficam os ônus da sucumbência.

Custas recursais, pela apelada.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Peço vistas dos
autos.

Súmula - PEDIU VISTA O REVISOR, APÓS
VOTAR O RELATOR QUE EM REEXAME NECESSÁRIO
REFORMAVAASENTENÇA, PREJUDICADO O RECUR-
SO VOLUNTÁRIO.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Schalcher Ventura) - O
julgamento deste feito foi adiado, na sessão do dia
18.12.2003, a pedido do Revisor, após votar o
Relator, que, em reexame necessário, reformava a
sentença, prejudicado o recurso voluntário.

Com a palavra o Des. Kildare Carvalho.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Conheço da
remessa oficial, bem como do recurso de apelação, eis
que presentes os pressupostos para sua admissão.

Verifica-se dos autos que o título exeqüendo
originou do Auto de Infração de nº 1.825-A, cujo tra-
balho fiscal apontou a seguinte irregularidade: falta
de recolhimento de ISS sobre locação de bens
móveis, relativo aos exercícios de 1992 a 1997.

Julgados procedentes os embargos do deve-
dor, ao fundamento de que a locação de bens
móveis não constitui prestação de serviço, apela a
Fazenda Pública do Município de Poços de Caldas
sustentando que não há inconstitucionalidade no
item 79 da lista anexa ao Decreto-lei nº 406/68.

Imperioso ressaltar, de logo, que, para a
hipótese sob exame, não têm relevância as normas

introduzidas pela Lei Complementar nº 116, de 31 de
julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, pois, como se vê dos
autos, os fatos geradores que originaram os créditos
tributários em execução ocorreram nos períodos de
1992 a 1997.

Isto porque, diante da controvérsia sobre a cons-
titucionalidade do item 79 da quarta lista de serviços
aprovada pela Lei Complementar nº 56, de 15.12.87,
que previa expressamente a tributação do referido
imposto municipal, cuja norma, até então vigente sob a
égide da Constituição da República de 1988, filiava-me
à corrente daqueles que entendiam pela incidência do
ISS sobre a locação de bens móveis.

Sem embargo de respeitáveis opiniões em
contrário, entendia pela incidência do ISS sobre a
locação de bens móveis, por considerar que a referi-
da atividade não pode ser analisada apenas sob o
enfoque civil do contrato de locação, mas sob o
enfoque do Direito Comercial.

Com efeito, deve-se levar em conta que, in
casu,a locação de bem móvel faz parte do próprio obje-
to do contrato social da apelada, que não se traduz em
obrigação de dar nem em circulação de mercadoria,
mas na prestação de serviço particular.

Nestes termos e sob tais considerações, é
que, em reexame necessário, reformo a sentença
para julgar improcedentes os embargos do devedor.

Invertam-se os ônus da sucumbência.

Custas, pela apelada.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - Peço vênia
aos eminentes Relator e Revisor para deles divergir,
pois tenho o entendimento de que a locação de
serviços, fato gerador da cobrança do ISSQN, não se
confunde com os serviços oriundos dos contratos de
locação de bens móveis, conforme recente posiciona-
mento do STF, no Recurso Extraordinário 116.121/SP:

Tributo - Figurino constitucional. A supremacia da
Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança
de tributo discrepante daqueles nela previstos.
Imposto sobre serviços - Contrato de locação. - A ter-
minologia constitucional do Imposto sobre Serviços
revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei
Maior dispositivo que imponha o tributo considerado
contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os
institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido
próprio, descabendo confundir a locação de serviços
com a de móveis, práticas diversas regidas pelo -



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004 171

Código Civil, cujas definições são de observância
inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional
(RE 116.121/SP - Relator Min. Octavio Gallotti -
Relator para o acórdão Min. Marco Aurélio - DJ de

25.05.01 - p. 17 - j. em 11.10.2000 - Tribunal Pleno).

Pelo exposto, no reexame necessário, man-
tenho a sentença.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO, VENCIDO O VOGAL.

-:::-

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - SUBSISTÊNCIA DA
RELAÇÃO OBRIGACIONAL DA HIPOTECA A ELA VINCULADA

- A fluência do prazo de prescrição da ação executiva, previsto em lei uniforme, não extingue a obrigação
em si mesma, que subsistirá pelo prazo previsto na lei civil.

- Subsistindo a relação jurídica principal e não ocorrendo nenhuma das formas de extinção, expressamente
previstas na lei civil, subsiste a hipoteca, que está vinculada ao cumprimento ou à extinção da dívida sobre
a qual foi instituída para dar garantia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.340547-9/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SCHALCHER
VENTURA

Ementa oficial: Ação declaratória - Cédula de
crédito industrial - Prescrição da ação executiva -
Subsistência da relação obrigacional e da hipoteca a
ela vinculada. - A fluência do prazo de prescrição da
ação executiva, previsto na lei uniforme, não extingue
a obrigação em si mesma, que subsistirá, pelo prazo
previsto na lei civil. Subsistindo a obrigação principal e
inocorrendo uma das formas expressamente previs-
tas na lei civil para extinção da hipoteca, esta subsis-
tirá vinculada à obrigação principal.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Schalcher Ventura - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Luís Eduardo Muzzi.

O Sr. Des. Schalcher Ventura - Trata-se de
apelação interposta por Fundição Cataguases Indústria
Metalúrgica Ltda. contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito da 20ª Vara de Fazenda Pública de Belo
Horizonte que julgou improcedente a ação declaratória,
na qual postulava o reconhecimento da extinção da
relação jurídica e o cancelamento da hipoteca corres-

pondente, em razão da prescrição da dívida represen-
tada pela cédula de crédito industrial emitida em favor
do Banco do Estado de Minas Gerais, em 18.09.1986,
no valor de CZ$4.739.000,00.

Irresignada, pretende a reforma da decisão
que a desfavorece, ao argumento de que a pres-
crição é causa extintiva da obrigação e de que a
hipoteca, como obrigação acessória, se extinguiria
com a obrigação principal.

Conheço do recurso, porque presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Observo que, na espécie, restou ultrapassada
a questão do reconhecimento da prescrição prevista
no art. 70 da Lei Uniforme, porquanto, alegada pelo
autor foi admitida pelo banco-réu na peça defensiva.
Assim, a controvérsia cinge-se apenas sobre o âmbito
de abrangência daquela prescrição: se atinge apenas
o direito de ação ou, como quer o apelante, se, atingin-
do o direito de ação, refletiria no próprio direito materi-
al.

Decidiu o ilustre Sentenciante que na espécie a
prescrição atingiria e, portanto, extinguiria somente o
direito de ação, permanecendo a obrigação, cuja
cobrança seria possível através de outra ação, que
não a executiva. Esclareceu ainda o ilustre Julgador
que, não ocorrida nenhuma das formas de extinção da
hipoteca previstas na lei civil, esta permaneceria intac-
ta, motivos pelos quais julgou improcedente o pedido.

A decisão recorrida não está a merecer
reparos.
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É que a prescrição prevista na Lei Uniforme,
aplicada in casu por força do art. 52 do Dec. 413/69
se refere à pretensão executória, mas não extingue
o crédito ou a obrigação.

Sobre o tema, oportuna a lição de SILVIO DE
SALVO VENOSA em sua obra: Direito Civil, 3ª ed.,
Parte Geral, p. 615, que, reproduzindo Câmara Leal,
observa:

Como aduz Câmara Leal (1978:8), historicamente a
prescrição foi introduzida como forma de tolher a ação.
O direito podia sobreviver à ação. A inércia é causa efi-
ciente da prescrição; ela não pode, portanto, ter por
objeto imediato o direito. O direito incorpora-se ao
patrimônio do indivíduo. Com a prescrição, o que
perece é o exercício desse direito. É, portanto, contra a
inércia da ação que age a prescrição, a fim de restabe-
lecer estabilidade do direito, eliminando um estado de
incerteza, perturbador das relações sociais. Por isso, a
prescrição só é possível quando existe ação a ser exer-
cida. O direito é atingido pela prescrição por via de con-
seqüência, porque, uma vez tornada a ação não
exercitável, o direito torna-se inoperante. Tanto isso é
válido que a lei admite como bom o pagamento de dívi-
da prescrita, não admitindo ação para repeti-lo.
Também os títulos de crédito, prescritos, se não autori-
zam a ação executiva, sobrevivem à prescrição, pois
podem ser cobrados por ação ordinária de enriqueci-
mento sem causa, o que demonstra que o direito, na
verdade, não se extingue. (...)

Portanto, correta a sentença de primero grau
ao decidir que:

No tocante ao pedido de extinção da relação jurídi-
ca, o pedido não merece prosperar, posto que a
prescrição, conforme explicitado, atinge somente o

direito de ação baseado no título, mas não retira do
credor o direito de cobrança do crédito.

Acresce que, subsistindo a relação jurídica
principal e não ocorrendo nenhuma das formas de
extinção, expressamente previstas na lei civil, sub-
siste a hipoteca, a qual, como cediço, está vinculada
ao cumprimento ou à extinção da dívida sobre a qual
foi instituída para dar garantia.

Todavia, no caso presente, como se viu, não
ocorreu a extinção da obrigação, sujeita ao prazo do
art. 177 do CCB/1916, e que subsiste à prescrição
da pretensão executória, sujeita ao prazo do art. 70
da Lei Uniforme.

A propósito:

Extinção da hipoteca - Ação declaratória -
Prescrição - Arts. 177 e 849, inc. VI, Código Civil. -
A ação hipotecária só prescreve no prazo previsto
para a prescrição da obrigação principal, da qual a
hipoteca é acessório. Apelo provido (TARS -
Recurso APC 195152467 - Venâncio Aires - 3ª
Câmara Cível B, Rel. Aldo Ayres Torres - 6.3.96).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida pelos próprios funda-
mentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Lucas Sávio de Vasconcellos
Gomes - De acordo.

O Sr. Des. Kildare Carvalho - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

CASA PRÓPRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES
E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - ART.
1.256 DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- Válida é a cláusula contratual prevendo o reajuste das prestações calculadas sobre o saldo devedor cor-
rigido no dia do pagamento da parcela amortizadora, "estando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu em coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade" (art. 1.256 do Código Civil), sujei-
tando-se as partes às obrigações do pacta sunt servanda.

- Contrato de mútuo, regido consoante o artigo 1.256 do Código Civil anterior, artigo 586 do novo Código
Civil, é diverso do contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, eis que, no caso,
o mútuo rege contrato financeiro, envolvendo moeda, recebida e retribuída no mesmo gênero, quantidade
e qualidade/valor, corrigido monetariamente e acrescida dos juros compensatórios, calculados pela Tabela
Price e pela Taxa Referencial-TR, instituída pela Lei nº 8.177/91, mantida para indexação afeta à atualização
monetária (ADINs 493, 768 e 959 - STF) dos contratos de financiamento da casa própria, no Sistema
Financeiro da Habitação, enquanto o consumo dos bens, objeto da economia (que é o conjunto da pro-
dução, circulação e consumo), é regido pelo Código de Defesa do Consumidor-CDC, Lei nº 8.078/90.
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Ementa oficial: Processual, Civil e Administrativo
- Contrato de financiamento da casa própria - Cláusula
de reajustamento das prestações e da correção mone-
tária do saldo devedor - Princípio do pacta sunt servan-
da: Art. 1.256 do Código Civil anterior - Inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor. - Válida é a
cláusula contratual prevendo o reajuste das prestações
calculadas sobre o saldo devedor corrigido no dia do
pagamento da parcela amortizadora, “estando o
mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisas do mesmo gênero, qualidade e
quantidade” (art. 1.256 do Código Civil), sujeitando-se
as partes às obrigações do pacta sunt servanda.
Contrato de mútuo, regido consoante o artigo 1.256 do
Código Civil anterior, artigo 586 do novo Código Civil, é
diverso do contrato regido pelo Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078/90, eis que, no caso, o mútuo
rege contrato financeiro, envolvendo moeda, recebida e
retribuenda no mesmo gênero, quantidade e quali-
dade/valor, corrigida monetariamente e acrescida dos
juros compensatórios, calculados pela Tabela Price e
pela Taxa Referencial-TR, instituída pela Lei 8.177/91,
mantida para indexação afeta à atualização monetária
(ADINs 493, 768 e 959 - STF) dos contratos de finan-
ciamento da casa própria, no Sistema Financeiro da
Habitação, enquanto que o consumo dos bens, objeto
da economia (que é o conjunto da produção, circulação
e consumo), é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor-CDC, Lei nº 8.078/90. Operações finan-
ceiras não se sujeitam ao CDC, mas às normas das
relações creditícias e civis, eis que o crédito não consti-
tui produto utilizável por destinatário final, mas inter-
mediário da troca nas relações econômicas. Não com-
provado o abuso nas exigências dos juros e da atuali-
zação monetária pactuados, torna-se injustificável o
recálculo das prestações e, logicamente, a repetição do
indébito, não sendo do agente financeiro a responsabili-
dade pelo descompasso econômico-financeiro, estando
os agentes financeiros obrigados ao cumprimento das
normas do Sistema Financeiro Nacional, consoante
imposição do Banco Central.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REFOR-
MAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2003. -
Orlando Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Consoante o
longo relatório, cuida-se de reexame necessário e de
recurso voluntário do requerido - Estado de Minas
Gerais/BDMG (fls. 497/513) da sentença de fls.
473/492, que julgou procedente “ação ordinária”, com
pedido de liminar de antecipação parcial dos efeitos
da tutela, aforada pelo mutuário do Sistema
Financeiro Habitacional, Paulo Pinto e Silva, com fins
à revisão dos valores das prestações e a declaração
de nulidade de cláusulas contratuais decorrentes do
“Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo,
Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças”, nº
11.001.420/07/96, de 24.06.1996 - modalidade Plano
de Comprometimento de Renda-PCR - Tabela Price,
firmado pelo autor com o Banco de Crédito Real de
Minas Gerais-Credireal (fls. 42/59).

O autor pediu o recálculo das prestações ven-
cidas e vincendas e a repetição do indébito, bem
como a redução dos valores cobrados a título de
seguro obrigatório.

O requerido, Estado de Minas Gerais, apela
reiterando suas razões da contestação, enriquecen-
do-as de valiosas colações jurisprudenciais.

Conheço do reexame, ex vi do art. 475, II, do
CPC, e do recurso voluntário, manejado a tempo e
modo, para reformar a sentença, por equivocada, data
venia.

Com efeito:

1. Efetivamente, o contrato de mútuo não
pode ser classificado como de “adesão”, pois não

- Operações financeiras não se sujeitam ao CDC, mas às normas das relações creditícias e civis, eis que o
crédito não constitui produto utilizável por destinatário final, mas intermediário da troca nas relações
econômicas.

- Não comprovado o abuso nas exigências dos juros e da atualização monetária pactuados, torna-se injus-
tificável o recálculo das prestações e, logicamente, a repetição do indébito, não sendo do agente financeiro
a responsabilidade pelo descompasso econômico-financeiro, estando os agentes financeiros obrigados ao
cumprimento das normas do Sistema Financeiro Nacional, consoante imposição do Banco Central.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.00.019779-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ORLANDO
CARVALHO
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inibiu a manifestação de vontade do autor-pactuante,
na livre discussão dos pontos nevrálgicos do contra-
to: qual o valor mutuado, as taxas de juros, o prazo
e condições de pagamento etc., não se enquadran-
do o contrato celebrado nos conceitos do Código de
Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, consoante
decidiu o v. acórdão unânime proferido na Apelação
Cível n.º 212.367-7/00, por mim relatado, publicado
em 24.4.01, assentando-se que:

O apelo à proteção do ‘Código de Defesa do
Consumidor’, Lei nº 8.078/90, resta desvalido pela
própria conceituação de consumidor constante do
seu art. 2º: ‘Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço
como destinatário final’ (grifou-se).

Ora, as operações financeiras são meros
instrumentos intermediários da troca, da aquisição.
Daí o parecer do Prof. Arnoldo Wald, sob o título de
“O Direito do Consumidor e suas Repercussões em
Relação às Instituições Financeiras”, visto em RT,
666/16, prelecionando:

4.1. - A nova lei não se aplica às operações de pro-
dução, poupança e investimento, ou seja, no campo
específico em que se colocou o parecer, à captação
de recursos pelas instituições financeiras sob qual-
quer forma.

4.2. - A nova lei também não se aplica às operações
de empréstimos e outras análogas realizadas pelos
bancos, pois o dinheiro e o crédito não constituem
produtos adquiridos ou usados pelo destinatário
final, sendo, ao contrário, instrumentos ou meios de
pagamento, que circulam na sociedade e em
relação aos quais não há destinatário final (a não ser
os colecionadores de moeda e o Banco Central
quando retira a moeda da circulação).

4.3. - O consumidor, de acordo com a lei, é o desti-
natário final de bens e serviços consumíveis, abso-
luta e relativamente, abrangendo as pessoas físi-
cas, dentro dos limites em que se atendem às suas
necessidades pessoais e familiares, e as pessoas
jurídicas quando não atuam empresarial ou profis-
sionalmente (associações civis, fundações etc.).

4.4. - Assim sendo, as instituições financeiras, nas
contratações de bens e serviços para a sua ativi-
dade empresarial, não são consideradas consumi-
dores para os fins legais específicos.

4.5. - Os serviços bancários aos quais se aplica a
lei, abrangem, tão-somente, atividades e comporta-
mento, ou seja, obrigações de fazer - e não de dar -
tais como a guarda de bens e documentos e outros,
quando caracterizadas como relação de consumo...

Neste jaez se pauta a jurisprudência, v.g.:

Código de Defesa do Consumidor - Relações credití-
cias - Inaplicabilidade. - Não é nula a cláusula contra-
tual que em regime inflacionário prevê o reajuste das
prestações e a repactuação com base no saldo deve-
dor. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica
às relações creditícias, e sim de consumo. Nos con-
tratos de mútuo a regra a ser observada é a do art.
1.256 do Código Civil (TJRJ - Ac. unânime - 3ª Câm.
Cív. - reg. em 21.7.95 - Apel. 4.950/94 - Rel. Des.
Humberto Perri - Eny Caldas x Banco Econômico S.A.)

Realce-se que o Código de Defesa do
Consumidor-CDC normatiza o consumo, parte inte-
grante da economia, sintetizada como o conjunto da
produção, circulação e consumo dos bens con-
sumíveis, enquanto que as finanças se postam como
agente intermediário, constituído por um Sistema
Financeiro Nacional, sob a dependência do Banco
Central do Brasil, ao qual os agentes financeiros -
Bancos e Caixas Econômicas são subordinados em
suas atividades.

2. Os ônus financeiros contratados.

O contrato de financiamento celebrado pelas
partes (fls. 42/59) prevê correção monetária e a apli-
cação da Tabela Price no seu cálculo, acordo incon-
troverso, consoante item 18 do Quadro-resumo de fls.
55, Cláusula Nona do Contrato de Financiamento,
embasada no art. 15 da Lei nº 8.692/93 e art. 18, § 2º,
da Lei nº 8.177/91, prevendo:

Art. 15. Os saldos devedores dos financiamentos de
que trata esta lei serão atualizados monetariamente
na mesma periodicidade e pelos mesmos índices uti-
lizados para a atualização:

I - das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço-FGTS, quando a operação for las-
treada com recursos de referido Fundo;

II - dos depósitos em caderneta de poupança
correspondentes ao dia da assinatura do contrato,
nos demais casos.

Logicamente, a atualização monetária é
dinâmica, ocorrendo a cada dia, incidindo sobre o
valor atual do mútuo a amortização processada, pro-
cedimento necessário e absolutamente legal, con-
soante, aliás, conclusão tida no Seminário sobre os
Aspectos Jurídicos e Econômicos do Crédito
Imobiliário e da Poupança, realizado nos dias 11 e 12
de abril de 1997, com a participação da Escola
Nacional da Magistratura, assim exposto pelo
Matemático e Professor Jose Dutra Sobrinho, con-
soante transcrição de fls. 142 e 199-TJ, dos autos da
Apelação Cível nº 212.367-7/00, verbis:
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Capitalização de juros/planos de reajustamento. A
correção monetária e a Tabela Price. - Nos casos de
empréstimo ou financiamentos com cláusula de cor-
reção monetária ou cambial, o procedimento adota-
do no Brasil é o de se corrigir monetariamente o
saldo devedor até a data do pagamento da
prestação (ou saldo), e em seguida subtrair o valor
da amortização do saldo corrigido. E, para se obter o
valor da amortização, basta calcular a parcela de
juros multiplicando-se a taxa contratual de juros pelo
saldo devedor corrigido e em seguida subtrair do
valor obtido o valor da prestação. Esse procedimen-
to é absolutamente correto! A sua não-utilização
resultaria em distorções significativas.

Idêntica foi a conclusão do 1º TACSP, no julga-
mento do Agravo 621.383-6, j. em 14.3.95:

Mesmo diante do Código do Consumidor (Lei nº
8.078/90), face às exigências do seu artigo 54, des-
tinadas aos contratos de adesão, há de se
considerarem preenchidos os requisitos fundamen-
tais para outorga da aplicação do convencionado
(RT, 818/ag. de 95).

3. Das taxas de juros pactuadas.

Não se comprovou abusividade de cláusula
contratual, que não pode ser presumida, daí não se
podendo negar a validade à formalmente contratada
com as condições ajustadas pelas partes, quanto ao
plano de reajuste, os valores das prestações, as
datas de pagamento etc., tudo conforme as normas
do Sistema Financeiro da Habitação, não podendo,
desta forma, ser consideradas abusivas, eis que obe-
deceram aos comandos da política financeira mone-
tária e creditícia editada pelo Conselho Monetário
Nacional, através de seu agente executivo, o Banco
Central do Brasil, oscilando de acordo com as inter-
venções deste órgão na atividade financeira do País.
As cláusulas referentes ao Plano de Reajuste (PCR),
conforme a Lei nº 8.692/93, do Sistema de
Amortização (Tabela Price) e do índice de reajuste
das prestações (TR), conforme a Lei 8.177/91, são
cláusulas estipuladas em consonância com as
citadas normas específicas que regem a matéria.

4. A TR - A sua utilização foi determinada pelo
art. 12 da Lei nº 8.177/91, mecanismo criado pelo
Governo para que, partindo da coleta de informações
previstas em lei, o Banco Central divulgasse o percentual
médio do custo de captação do dinheiro no mercado e
que poderia servir de base de cálculo para a cobrança
de juros na aplicação do dinheiro captado.

ATR, conforme o art. 1º da Lei nº 8.177/91, é cal-
culada a partir da remuneração mensal líquida do
imposto, dos depósitos a prazo fixo captados nos
Bancos Comerciais, o que demonstra a preocupação do

legislador ao estabelecer regras para a desindexação
da economia, balizando para o mercado financeiro esta
taxa denominada TR.

Daí a dicção do eg. STJ, no REsp 172.161-BA,
publicado em 21.06.1999, in DJ, recurso da CEF,
acentuando:

Ementa: Administrativo. Sistema Financeiro da
Habitação-SFH - Contratos de Financiamento da
casa própria - Legalidade da aplicação da TR - Lei
8.177/91.

- I - A Taxa Referencial-TR não foi excluída para
indexação afeta à atualização monetária (ADINs
493, 768 e 959 - STF). Corrigidos pela TR os recur-
sos captados para a poupança, quando empresta-
dos, positiva-se como índice. A correção pelo IPC
ou INPC afetará o equilíbrio da equação financeira.

- 2 - As vantagens pessoais, pagas em razão de
situação jurídica individual do mutuário, incorpo-
radas definitivamente ao salário ou vencimento,
constituindo renda mensal, incluem-se na verifi-
cação de equivalência na fixação das prestações.

- 3. Recurso provido.

Daí que o entendimento do MM. Juiz senten-
ciante negou vigência ao artigo 11 da Lei nº
8.177/91, conquanto tenha reconhecido que,
“Embora não apurada mediante a prova pericial,
defesa é a capitalização de juros, o que constitui
prática abusiva e ilegal”, e por isso determinou novos
cálculos das parcelas.

5. Quanto à contratação de nova seguradora,
não houve indicação probatória concreta do prejuízo
quanto ao seguro contratado, cabível a prova por
quem alega.

Alerte-se ser o seguro pactuado benéfico a
ambas as partes, como se extrai da Cláusula Décima
Quarta do contrato, sendo o saldo devedor quitado,
em caso de morte ou invalidez. Aliás, o seguro em
tais casos é imposição legal, conforme art. 14 da Lei
nº 4.380/64. Nem se pode correr o risco de segurado-
ras sem tradição, aventureiras, vendo-se muitas
delas restadas inadimplentes.

Também neste item é inaplicável o inciso I do
art. 39 da Lei nº 8.078/90.

Consoante a Medida Provisória nº 1.768-31,
de 11.02.99, dispõe o seu art. 23 que

poderão, a critério da Instituição Financeira, ser reno-
vados entre as partes, estabelecendo-se novas
condições financeiras relativas a ..., apólice de
seguros...
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Tal medida provisória prevê a possibilidade de
substituição da seguradora, não a obrigatoriedade,
devendo a seguradora indicada atender a critérios
específicos, ficando a cargo da instituição financeira a
verificação da viabilidade ou não da substituição.

A apólice de seguro habitacional sujeita-se às
condições e normas previamente estabelecidas pela
Susep-Superintendência de Seguros Privados, con-
soante a Circular nº 08, de 18 de abril de 1995, que
define as “Condições Especiais, Particulares e as
Normas de Rotina para sua Constituição”, sendo ile-
gal qualquer apólice que não respeite tais condições.

6. Da execução extrajudicial do imóvel.

É legal, nos moldes do Decreto-lei nº 70/66,
constitucional, consoante entendimento dos Tribunais
Superiores, v.g.:

Constitucional. Ação de imissão de posse. Decreto-
lei nº 70/66.

- 1. O Decreto-lei nº 70/66 foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, váli-
da a execução extrajudicial promovida segundo
suas regras.

- 2. Apelação provida (Ac. 96.01108653/MT, 3ª
Turma, Rel. Juiz Tourinho Neto, DJ de 17.06.96).

Ora, o contrato hostilizado foi firmado entre
partes capazes e conhecedoras de seus direitos, con-
tendo objeto lícito e forma não defesa em lei, na forma
prescrita nos artigos 104 e 427 do Código Civil atual,
resultando ato jurídico perfeito e acabado, garantido
pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF, produzindo efeitos,
direitos e obrigações irretratáveis entre as partes, não
cabendo ao CDC autorizar alteração das cláusulas
contratuais pactuadas entre as partes capazes e

conhecedoras de seus direitos e deveres, se não se
provarem os requisitos necessários à alteração contra-
tual contidos no CDC, qual a existência de contrato de
adesão contendo cláusulas comprovadamente abusi-
vas, não comprovadas no caso em apreço.

Daí não merecer prosperar, venia rogata, a
sentença sub examine.

Cabível seria, creio, dadas as reais dificul-
dades financeiras do autor, ocasionadas pela
desvalia dos seus rendimentos, ante a inflação dis-
farçada e o não-reajustamento salarial, com a econo-
mia não acompanhando o sistema financeiro, bus-
car-se um acordo renovatório do contrato, em
condições menos onerosas, de vez que não restou
provado o seu descumprimento pelo banco executor
do contrato firmado validamente e assim mantido,
mas o seu descumprimento pelo usuário.

7. Quanto à imposição judicial da revisão dos
valores das prestações e da declaração de nulidade
de cláusulas contratuais, descabe.

Assim, no reexame necessário, reformo a
sentença para julgar improcedentes os pedidos exor-
diais, suspendendo a valia da liminar deferida, fican-
do prejudicado o recurso voluntário.

Custas, nihil, dada a concessão da justiça
gratuita.

O Sr. Des. Garcia Leão - De acordo.

O Sr. Des. Francisco Lopes de Albuquerque -
De acordo.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-

ICMS - REMESSA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA O EXTERIOR - IMUNIDADE - APLICAÇÃO DO
ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GRANITO - EXPORTAÇÃO - NÃO-INCIDÊNCIA

- Deve ser reconhecida a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, relativa aos pro-
dutos industrializados remetidos ao exterior.

- A operação de remessa de granito à exportação está fora do campo da incidência de ICMS, sendo irrele-
vante o fato de o produto ter sido recortado e polido no estabelecimento do exportador.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.345483-2/000 - Comarca de Passa-Tempo - Relator: Des. KILDARE CARVALHO

Ementa oficial: Execução - Embargos de deve-
dor - Produto industrializado para o exterior - Imunidade
- Aplicação do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição
Federal. - Deve ser reconhecida a imunidade prevista

no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, relativa
aos produtos industrializados remetidos ao exterior. A
operação de remessa de granito à exportação está fora
do campo da incidência de ICMS, sendo irrelevante o
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fato de o produto ter sido recortado e polido no estabe-
lecimento do exportador. Recurso a que se dá
provimento.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 04 de março de 2004. -
Kildare Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kildare Carvalho - Togni Mineração
Ltda. apela da r. sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução movida pela Fazenda
Pública do Estado de Minas Gerais.

Entendeu o MM. Julgador singular configurar-
se a hipótese de incidência de ICMS, por aplicação
do art. 222, II, do RICMS, ao fundamento de que
houve a transformação industrial do produto, depois
de sua remessa pela embargante.

Sustenta a apelante a ilegalidade da exigên-
cia fiscal em questão, aos seguintes argumentos: a
saída das mercadorias - blocos de granito - de seu
estabelecimento se deu com o fim específico de
exportação; não houve transformação industrial do
produto; o corte do granito ocorreu, posteriormente,
em razão de acondicionamento, sendo que, embora
cortado, continua sendo o mesmo granito.

Argumenta ainda que, de todo modo, seria
inconstitucional a limitação da legislação estadual,
eis que tanto a Constituição Federal como a Lei
Complementar nº 87/96 reconhecem a imunidade de
produtos industrializados, quando destinados à
exportação.

Conheço do recurso, eis que presentes os
pressupostos para sua admissão.

Verifica-se dos autos que o título exeqüendo se
originou do auto de infração de nº 01.000137453-69,
cujo trabalho fiscal considerou que a apelante teria pro-
movido a saída de mercadorias - blocos de granito -
“com o fim específico de exportação”, mas não faz jus
ao benefício da não-incidência, eis que estas mer-
cadorias, antes de serem exportadas, passaram por
processo de industrialização nos estabelecimentos
destinatários.

A decisão de primeiro grau, ao julgar improce-
dentes os embargos do devedor, entendeu que
houve transformação do granito, depois da saída do
produto do território de Minas Gerais, já que as
pedras foram recortadas e polidas, no estabeleci-
mento da empresa destinatária-exportadora,
adquirindo novas dimensões e características, con-
figurando a hipótese de incidência do ICMS, origi-
nando-se, daí, o presente recurso de apelação.

Incontroverso nos autos que as mercadorias
constantes da nota fiscal, objeto da autuação e que
deram origem ao título exeqüendo, eram produtos
industrializados e foram remetidos ao exterior.

Assim sendo, a análise do caso sob exame
consiste em definir se houve quebra na cadeia de
exportação, pelo fato de as pedras de granito terem
sido recortadas e polidas no estabelecimento expor-
tador, para se concluir pela incidência ou não de
ICMS sobre a operação realizada pela apelante.

Como se vê, as operações em questão ocor-
reram nos anos de 1998 a 2000, portanto após a
vigência da Lei Complementar 87/96, que exonerou
o ICMS das exportações, de forma incondicional,
abrangendo todas as operações e serviços que des-
tinem ao exterior, relativas a produtos industrializa-
dos, semi-industrializados e primários.

Estou a entender, tendo em vista a documen-
tação constante dos autos, que a operação da
apelante, envolvendo produto industrializado e desti-
nado ao exterior, se enquadra na norma constitu-
cional que garante a imunidade tributária, prevista no
art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.

Esse entendimento deriva de dois fatores.

Em primeiro lugar, a despeito da norma
estadual que serviu de suporte para autuação fiscal,
não considero que tenha havido transformação do
produto, ao ponto de modificar a sua natureza e
excluir a apelante da cadeia de exportação.

Transformação no direito empresarial - define
MARIA HELENA DINIZ - é “operação que transforma
um produto, dando-lhe a feição de um novo produto”
(Dicionário Jurídico - v. 4), o que não ocorreu na
hipótese em questão.

Entendo, com efeito, que as pedras que
saíram do estabelecimento da apelante com o “fim
específico de exportação” não foram transformadas
em outro produto, continuaram sendo pedras de
granito, embora tenham sido recortadas e polidas.
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Irrelevante, a meu aviso, tenha constado no
“Despacho de Exportação” a descrição do produto
como sendo chapas polidas de granito, pois o que
interessa neste caso é que as pedras que saíram do
estabelecimento da apelante foram exportadas e não
perderam a classificação originária de granito, para
integrar outra classe de produto.

Em segundo lugar, e definitivamente influente
na minha conclusão, está o fato de que a Fazenda
Pública estadual não pode fazer distinção entre as
etapas de exportação dos produtos industrializados,
visto que o legislador não fez qualquer distinção
neste sentido.

Até porque não é este o escopo da norma imu-
nitária, que visa desonerar o produto nacional industria-
lizado destinado à exportação, objetivando maior com-
petitividade deste no mercado internacional. É política
de todos os países do mundo - adverte WANDERLEI
BAN RIBEIRO:

reduzir o máximo possível a carga tributária nas
exportações para que o produto nacional aumente ao
máximo a sua competitividade no mercado interna-
cional, podendo desta forma aumentar o mercado de
trabalho interno (IOB, SP, 1989, p. 75).

E, como adverte ROQUE ANTÔNIO
CARRAZZA:

as exportações de mercadorias que forem produtos
industrializados não podem ser alvo deste imposto.
O benefício alcança não só o exportador imediato,
como todas as pessoas que tornaram possível a
exportação (in ICMS, 2ª edição, Malheiros Editores,
São Paulo, 1995, p.112).

É nestes termos e sob tais fundamentos que
dou provimento ao recurso, para julgar procedentes
os embargos do devedor.

A Fazenda Pública pagará ao patrono da
apelante a verba honorária sucumbencial no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada nos termos do
art. 20, § 4º, do CPC.

Sem custas.

O Sr. Des. Lamberto Sant’Anna - De acordo.

O Sr. Des. Maciel Pereira - De acordo com o
Relator, considerando a documentação constante de
cópias que acompanham os embargos iniciais, em
que consta a destinação da mercadoria como sendo
para exportação, circunstância que a enquadra no dis-
posto no art. 3º, II e parágrafo único, da Lei
Complementar nº 87/96, com a redação compatível
com o art. 155, X, a, da Constituição Federal, anterior
ao texto modificado pela Emenda nº 42/03.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-

DEPOSITÁRIO JUDICIAL - LEGITIMIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA

- O depositário de bem imóvel tombado pelo IEPHA, nomeado pelo juiz, não tem legitimidade para recor-
rer do valor fixado para os seus honorários, tendo em vista que é mero auxiliar do juízo, não se enqua-
drando nas hipóteses do art. 499 do CPC. Recurso não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.97.003934-7/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete - Relator: Des.
EDUARDO ANDRADE

Ementa oficial: Depositário - Legitimidade
recursal - Ausência. - O depositário de bem imóvel
tombado pelo IEPHA, nomeado pelo juiz, não tem
legitimidade para recorrer do valor fixado para os
seus honorários, tendo em vista que é mero auxiliar
do juízo, não se enquadrando nas hipóteses do art.
499 do CPC. Recurso não conhecido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO
CONHECER DOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2003. -
Eduardo Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se de
ação civil pública promovida pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais em face de Alyrio
Teixeira, Lely Sebastiana Dutra e Dirceu Silva Júnior,
objetivando a declaração de nulidade da alienação
da sede da “Fazenda da Posse”, tombada pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais-IEPHA.

O ilustre Juiz a quo homologou o acordo
entabulado entre as partes às fls. 681/682, assim
como arbitrou os honorários do depositário do bem
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em R$5.000,00, valor que deverá ser pago pelos
réus Alyrio Teixeira e Lely Sebastiana Dutra.

Inconformado, o depositário interpôs o presente
recurso, pretendendo que os seus honorários sejam
arbitrados à razão de um salário mínimo por mês pela
efetiva prestação dos serviços. Requer, ainda, os bene-
fícios da assistência judiciária (fls. 687/693).

Contra-razões pelo apelado Alyrio Teixeira às
fls. 697/699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra-razões pelo apelado Rodrigo Otávio
de Paula às fls. 705/711, argüindo, em preliminar,
deserção do recurso, ilegitimidade para recorrer do
apelante e ilegitimidade passiva. No mérito, requer o
desprovimento do recurso.

Contra-razões pela apelada Lely Sebastiana
Dutra às fls. 720/724, argüindo, em preliminar, deserção
do recurso e ilegitimidade do apelante para recorrer. No
mérito, também pede pelo desprovimento do recurso.

Contra-razões pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais às fls. 733/738, argüindo, em
preliminar, a ilegitimidade ativa recursal do apelante.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada Lely Sebastiana Dutra interpôs
recurso adesivo, requerendo que os honorários do
depositário sejam reduzidos a um valor proporcional
ao serviço prestado (fls. 726/728).

O Ministério Público do Estado de Minas
Gerais apresentou contra-razões ao recurso adesivo,
alegando, preliminarmente, a inadequação da via
recursal eleita, e, no mérito, pugna pelo desprovi-
mento do recurso (fls. 739/742).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral
de Justiça, o ilustre representante do Ministério
Público, Dr. João Batista da Silva, deixou de emitir o
seu parecer (fls. 755/759).

Apelação principal.

De início, cumpre observar que, não obstante
a ausência de preparo do recurso, o apelante
requereu, nas suas razões recursais, os benefícios
da assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Assim, presentes os pressupostos de admis-
sibilidade, conheço do recurso.

Preliminar - Ilegitimidade para recorrer.

Os apelados argúem, em preliminar, a ilegiti-
midade ativa recursal do apelante.

Depreende-se dos autos que o ilustre
Sentenciante nomeou Arnaldo Matos Teixeira para
exercer a função de depositário da sede da

“Fazenda da Posse”, tombada pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais-
IEPHA. Todavia, o depositário delegou poderes para
o apelante, Antônio Rodrigues da Costa, para viabi-
lizar a manutenção do bem depositado, o que de fato
ocorreu até o falecimento do antigo depositário.

Em razão do falecimento de Arnaldo Matos
Teixeira, o apelante foi nomeado pelo douto Juiz a
quo para ocupar a função de depositário, em
06.11.90, por indicação do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.

Na sentença homologatória de fls. 681/682, o
ilustre Sentenciante arbitrou os honorários do
depositário do bem em R$5.000,00, sendo que este
interpôs o presente recurso, pretendendo que os hono-
rários sejam fixados no valor correspondente a um
salário mínimo para cada mês de serviço prestado.

Ora, com a devida vênia, o apelante, na
condição de depositário do bem tombado pelo
IEPHA, não tem legitimidade para recorrer, tendo em
vista que é mero auxiliar do juízo, não se enquadra-
do nas hipóteses do art. 499 do CPC.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado:

Depositário judicial, mero auxiliar do juízo, não tem
legitimidade para recorrer, porque não é parte, nem
terceiro (JTJ, 159/227) (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, THEOTONIO
NEGRÃO, 34ª ed., Saraiva).

Assim, faltando legitimidade para o apelante
recorrer da decisão que fixou os seus honorários, a
preliminar argüida pelos apelados deve ser acolhida.

Com essas considerações, acolho a prelimi-
nar de ilegitimidade ativa recursal argüida pelos
apelados, para não conhecer do recurso.

Apelação adesiva.

A apelada Lely Sebastiana Dutra interpôs
recurso adesivo, requerendo que os honorários do
depositário sejam reduzidos a um valor proporcional
ao serviço prestado.

Ocorre, todavia, que não será conhecido o
recurso adesivo se não for conhecido o principal
(artigo 500, III, do CPC).

Sendo assim, também deixo de conhecer a
apelação adesiva.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM DOS
RECURSOS.

-:::-
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Ementa oficial: Fundação pública - Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam - Intervenção do
Estado de Minas Gerais - Descabimento - Reajuste
salarial de 10% - Decretos nos 36.033/94 e 36.829/95.
- Diante da interpretação sistemática dos Decretos
Estaduais nos 36.033/94 e 36.829/95, forçoso reco-
nhecer o direito dos servidores da Fhemig (autarquia
estadual) a receberem o reajuste de 10% (dez por
cento) previsto no artigo 1º do Decreto nº 36.829/95.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 18 de março de 2004. - Silas
Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Silas Vieira - Trata-se de reexame
necessário da sentença de fls. 98/101, proferida
nestes autos de ação ordinária de cobrança ajuizada
por Sônia de Lourdes Mendes Machado e outros con-
tra a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-
Fhemig, via da qual o MM. Juiz sentenciante julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a requeri-
da a pagar aos postulantes o acréscimo de 10% (dez
por cento) em seus vencimentos, nos termos do
Decreto nº 36.829/95, observada a prescrição qüin-
qüenal. Acrescentou o Julgador que:

as parcelas pretéritas serão corrigidas monetaria-
mente, pela Tabela da Corregedoria de Justiça, mês
a mês, desde a data em que se tornou devido cada
pagamento. Incidirão também juros de mora de 1,0%
ao mês, estes desde a citação (verba alimentar).

A requerida restou condenada em custas e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
3.000,00 (três mil reais), a serem atualizados a contar
da data da sentença, ex vi do art. 20, § 4º, do CPC.

Transcorreu in albis o prazo para apresen-
tação de recurso voluntário, consoante atesta cer-
tidão de fl. 102, motivo pelo qual o Magistrado singu-
lar determinou a remessa dos autos a este Egrégio.

Faço registrar que o Ministério Público deixou
de atuar no presente feito, pelo que me abstenho de
remeter os autos à douta Procuradoria-Geral de
Justiça, nesta instância.

É o relatório.

Conheço da remessa oficial, com espeque no
artigo 475, I, do CPC.

Deflui dos autos que Sônia de Lourdes
Mendes Machado e outros buscaram o aparato juris-
dicional, no afã de obterem a condenação da Fhemig
ao pagamento do aumento de vencimentos no per-
centual de 10% (dez por cento), desde a promul-
gação do Decreto nº 36.829/95, inclusive com a
inclusão em folha do almejado reajuste.

Na peça defensiva de fls. 39/53, a fundação-
requerida, pugnou pela denunciação da lide do Estado
de Minas Gerais, bem como erigiu a prescrição do direi-
to de ação. Ainda, preliminarmente, suscitou a ilegiti-
midade passiva ad causam. No mérito, aduziu que a
Fhemig não está incluída entre os órgãos enumerados
pelo decreto estadual invocado; que a pretensão inicial
encontra óbice na Súmula nº 339 do STF; que não pos-
sui autonomia para conceder reajuste de vencimentos
aos seus servidores.

O Magistrado singular, firme nas razões
lançadas às fls. 98/101, acolheu a súplica inicial,
para condenar a Fhemig a promover o reajuste do

FUNDAÇÃO ESTADUAL - FHEMIG - SERVIDORES - REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DECRETOS Nos

36.033/94 E 36.829/95 - APLICABILIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DA FUNDAÇÃO - INTERVENÇÃO DO ESTADO - DESCABIMENTO

- As fundações públicas estaduais, que possuem patrimônio próprio, personalidade jurídica e detêm
autonomia administrativa e financeira, têm capacidade para responder pelos débitos pleiteados por aque-
les que integram seu quadro de pessoal, pelo que devem figurar no pólo passivo de ação de cobrança de
reajuste de vencimento intentada por seus servidores, não justificando a ingerência do Estado.

- Diante da interpretação sistemática dos Decretos Estaduais 36.033/94 e 36.829/95, forçoso reconhecer o
direito dos servidores da Fhemig-Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais de receberem o reajuste
previsto no art. 1º do Decreto nº 36.829/95.

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.03.887163-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SILAS VIEIRA
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vencimento dos autores na forma prevista no
Decreto nº 36.829/95, condenando a ré ao paga-
mento das diferenças em atraso, observada a pres-
crição qüinqüenal. Determinou, ainda, a incidência
de correção monetária de acordo com a tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça, a partir de quando
devidas as parcelas, bem como os juros de mora de
1,0% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Enfrento, prima facie, as preliminares que
foram objeto de apreciação em primeira instância.

Verbera a Fundação que sua autonomia
administrativa e financeira não lhe permite conceder
reajuste, tal como requerido pelos autores, aduzindo,
ainda, que é o Estado quem suportará os ônus de
eventual condenação, tendo em vista que o Tesouro
Público estadual quita a folha de pagamento dos
servidores da Fhemig.

Em que pese a relutância da Fundação, ne-
nhuma razão lhe assiste, porquanto pacífico o entendi-
mento de que as fundações do Estado de Minas
Gerais, que detêm personalidade jurídica e patrimônio
próprios, devem figurar no pólo passivo de ação inten-
tada por seus servidores, não justificando a ingerência
do ente estatal como requerido em tais ações.

Da mesma forma, não há como prosperar a
preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto,
repiso, na qualidade de fundação pública, a requeri-
da detém personalidade jurídica, autonomia adminis-
trativa e financeira, possuindo plena capacidade
para responder pelos débitos pleiteados por aqueles
que integram seu quadro de pessoal.

Mantidas, pois, as rejeições das prefaciais.

Adentrando o mérito, hei por bem ratificar o
entendimento esposado pelo Juiz singular.

O aumento almejado pelos autores encontra
previsão no artigo 1º do Decreto nº 36.829/95, verbis:

Art. 1º. Os valores dos símbolos e níveis das tabelas
de vencimento dos cargos de provimento efetivo e
das funções públicas dos Quadros Especiais a que
se refere o Decreto nº 36.033, de 14 de setembro de
1994, para a jornada de trabalho de 30 (trinta) e 40
(quarenta) horas semanais; dos cargos de provimen-
to efetivo e em comissão dos Quadros de Pessoal da
Polícia Civil, da Procuradoria-Geral do Estado e da
Tributação, Arrecadação e Fiscalização; da carreira
de Administrador Público e dos cargos de provimen-
to em comissão de que trata o artigo 3º da Lei nº
11.103, de 28 de maio de 1993, ficam acrescidos do
índice percentual de 10% (dez por cento), a partir de
1º de maio de 1995, observado o disposto nos §§ 1º
e 2º deste artigo.

Por sua vez, o artigo 41 do Decreto Estadual
nº 36.033/94, aludido no dispositivo legal acima trans-
crito, criou os quadros especiais de pessoal do Estado
de Minas Gerais, onde se incluem as autarquias,
como é o caso da Fhemig-Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais.

Nesse ínterim, patente que os servidores da
Fhemig detêm o direito de auferirem o reajuste pleitea-
do de 10% (dez por cento), eis que o Decreto nº
36.829/95, o qual estipulou o mencionado reajuste, fez
menção expressa aos Quadros Especiais de que trata o
Decreto nº 36.033/94, onde se inserem os autores.

Conclui-se, pois, que, diante da interpretação
sistemática de ambos os Decretos Estaduais citados
(nos 36.033/94 e 36.829/95), imperioso se afigura o
acolhimento da pretensão vestibular, eis que a
mesma encontra abrigo legal.

A matéria não é nova nesta Casa, valendo
lembrar alguns julgados que encampam o posiciona-
mento ora externado:

Decreto Estadual nº 36.829/95 - Fhemig - Lei
Delegada 38/97 - Reajustes setoriais.

- Aplica-se aos servidores da Fhemig - Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais, órgão da
administração indireta estadual, o aumento de 10%
concedido aos funcionários estaduais através do
Decreto 36.829/95.

- O reconhecimento de um direito previsto em lei não
caracteriza concessão de aumento, pelo Judiciário,
nem fere o princípio da autonomia dos Poderes do
Estado. (omissis) (Ap. Cível nº 231.592-7, Des.
Francisco Lopes de Albuquerque, DJMG de
19.04.2002).

Administrativo - Ação proposta em face da Fhemig e do
Estado de Minas Gerais - Reajuste - Decreto nº
36.829/95 - Procedência do pedido - Alegação de ilegiti-
midade passiva - Exclusão da lide do Estado de Minas
Gerais - Condenação em verba honorária - Confirmação
da decisão em reexame necessário.

- 1. Na qualidade de autarquia dotada de autonomia
administrativa, financeira e operacional, possui a
Fhemig direitos e obrigações distintos daqueles per-
tencentes ao Estado de Minas Gerais, tendo capaci-
dade processual para ser acionada em juízo nas
ações em que os servidores postulam benefícios.

- 2. A interpretação sistemática do Decreto Estadual
nº 36.033/94 impõe o reajuste dos vencimentos
percebidos pelos servidores da Fhemig, nos moldes
do Decreto nº 36.829/95. (omissis) (Ap. Cível nº
232.306-1, Des. Célio César Paduani, DJMG de
04.04.2002).
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Administrativo - Aumento de 10% extensivo aos fun-
cionários da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - Previsão no decreto concessivo -
Pedido procedente. - Procede o requerimento feito
pelos funcionários da Fhemig, de extensão do
aumento de 10%, concedido através do Decreto
36.829/95, por estarem incluídos no Decreto nº
36.033/94 (Ap. Cível nº 231.517-4, Des. Campos
Oliveira, DJMG de 05.03.2002).

De resto, correta também a sentença, ao
reconhecer a prescrição parcial das diferenças postu-
ladas, com esteio na Súmula nº 85 do STJ (fls. 99/100).

Em face do exposto, em reexame necessário,
confirmo a sentença.

Custas, ex lege.

É como voto.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - De acordo.

O Sr. Des. Roney Oliveira - De acordo.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO,
CONFIRMARAM A SENTENÇA.

-:::-

TAXA FLORESTAL - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STF - LEI ESTADUAL Nº 7.163/77 (ART.
207, § 2º) - DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ QUITADOS

- Conforme entendimento pacificado no Pretório Excelso, são legítimas as exigências referentes à Taxa
Florestal.

- De acordo com o art. 207, § 2º , da Lei nº 7.163/77, devem ser deduzidos, do montante devido pelo contribuinte,
a título da Taxa Florestal, os valores já recolhidos, por ocasião da concessão da licença para desmate.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.97.001329-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ORLANDO CARVALHO

Ementa oficial: Tributário - Taxa Florestal -
Constitucionalidade - Precedentes do STF - Lei
Estadual nº 7.163/77 (art. 207, § 2º) - Dedução dos
valores já quitados. - 1) Conforme entendimento paci-
ficado no Pretório Excelso, são legítimas as exigên-
cias referentes à Taxa Florestal. - 2) Conforme pre-
ceitua o artigo 207, § 2º, da Lei nº 7.163/77, devem ser
deduzidos, do montante devido pelo contribuinte, a
título de Taxa Florestal, os valores já recolhidos, por
ocasião da concessão da licença para desmate.
Recurso apelatório parcialmente provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Orlando Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Cuida-se de
ação anulatória intentada por Interlagos Siderurgia
Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais, visando a afastar o débito fiscal decorrente do

PTA nº 01.000.101.728-30, relativo à Taxa Florestal do
período compreendido entre 1º.05.90 e 30.04.95.

Aduz a autora, de início, ser imprestável o
lançamento tributário, em virtude de irregularidades
no auto de infração. A seguir, aponta equívocos nos
cálculos formulados pelo Fisco, por não haver este
deduzido os valores inerentes aos recolhimentos
procedidos a maior, bem como dos valores pagos
pelo produtor rural, com relação à taxa pertinente a
carvão vegetal deste adquirido. Sustenta, ainda: que
a Taxa Florestal já foi paga, por ser requisito indis-
pensável ao fornecimento da licença de desmate e
do selo ambiental; que referida taxa é inconstitu-
cional, por estar sendo exigida com base no art. 67
da Lei nº 4.747/68, esta já revogada, além de ser
exigida em razão do produto, bem como por possuir
base de cálculo equivalente à do ICMS. Diz, ainda,
que referida taxa tem objetivos ecológicos e caráter
confiscatório, além de referir-se a poder de polícia
inerente ao Ibama. Requer a procedência do pedido,
com a anulação do débito que lhe é imputado.

Regularmente citada, a Fazenda Pública estadual
apresenta contestação, às fls. 67/81, onde aduz,
preliminarmente, a ocorrência de litispendência, tendo em
vista a anterior propositura da Ação Mandamental nº
024.95.065429-3. No mérito, defende a legalidade da
exação questionada, pugnando, ao final, pela impro-
cedência do pedido.
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Impugnação pela autora às fls. 199/206.

Deferida a realização de prova pericial, foi o
laudo apresentado, às fls. 262/267.

Em sentença de fls. 368/375, o douto Julgador
primevo desacolhe a preliminar de litispendência. No
mérito, rejeita as alegações da autora, julgando, ao
final, improcedente o pedido. Condena a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Apela a autora, às fls. 376/391, com base nos
mesmos argumentos lançados na exordial. Funda-
se, ainda, nas conclusões do laudo pericial, pugnan-
do pela reforma da sentença.

Contra-razões pela FPE, apelada (fls.
394/410).

A questão não foi submetida à apreciação da
douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Conheço do recurso, eis que aviado segundo
os legais pressupostos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que
o apelo aviado está a merecer provimento parcial.

Ressalto, de início, que a Portaria Conjunta nº
3.197, de 22.06.95, constante de fls. 146/147, legitima
a atuação do IEF, de forma conjunta com o Fisco
Estadual, visando à fiscalização inerente à Taxa
Florestal.

Do referido diploma, peço vênia para
destacar:

Art. 3º. A SRE, mediante comunicação do IEF, solici-
tará à Superintendência Regional da Fazenda (SRF)
a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF),
no prazo de 5 (cinco) dias, contado da solicitação,
para verificação, junto ao contribuinte, do cumpri-
mento das obrigações, principal e acessórias, relati-
vas à Taxa Florestal.

Art. 4º. O IEF enviará, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da lavratura do Levantamento Descritivo de
Irregularidades (LDI), a 1ª via deste documento à
Administração Fazendária (AF) de circunscrição do
contribuinte.

§ 1º. Após o recebimento do LDI, a Administração
Fazendária de circunscrição do contribuinte provi-
denciará a lavratura do Termo de Ocorrência (TO).

Assim, mostra-se legítimo e formalmente per-
feito o lançamento tributário debatido nos autos.

As demais questões, inerentes à suposta ilegali-
dade/inconstitucionalidade da Taxa Florestal, foram
objeto de apreciação pelo Pretório Excelso, no julga-
mento do RE nº 239.397//MG (fls. 324/329), oriundo da
ação mandamental impetrada pela apelante, estando,
assim, alcançadas pela coisa julgada. Eis a ementa do
acórdão referido:

Ementa: Tributário. Estado de Minas Gerais. Taxa
Florestal. Lei nº 7.163/77. Alegada ofensa aos arts.
5º, caput; 145, II e § 2º; 150, I e IV; e 152, todos da
Constituição Federal. - Exação fiscal que serve de
contrapartida ao exercício do poder de polícia, cujos
elementos básicos se encontram definidos em lei,
possuindo base de cálculo distinta da de outros
impostos, qual seja, o custo estimado do serviço de
fiscalização. Efeito confiscatório insuscetível de ser
apreciado pelo STF, em recurso extraordinário, em
face da necessidade de reexame de prova. Súmula
279 do STF. Descabimento da alegação de ofensa
ao princípio da isonomia, por razões óbvias, diante
do incentivo fiscal, em forma de redução do tributo,
previsto para as indústrias que comprovarem a reali-
zação de reflorestamento proporcional ao seu con-
sumo de carvão vegetal. Recurso não conhecido.
(STF - Primeira Turma, RE 239.397/MG, Rel. Min.
Ilmar Galvão, in DJ de 28.04.2000.)

Mais recentemente, a Segunda Turma do
STF confirmou tal orientação, pacificando a matéria,
no sentido da constitucionalidade da Taxa Florestal,
senão vejamos:

Ementa: Constitucional. Tributário. Taxa Florestal do
Estado de Minas Gerais. CF, arts. 145, § 2º; 145, II;
146, III, a; e 150, I e IV. - I. Inocorrência de ofensa ao
princípio da legalidade tributária: CF, art. 150, I. ATaxa
Florestal foi instituída por lei. - II. CF, art. - 146, III, a:
inocorrência de prequestionamento. - III. - Base de
cálculo da Taxa Florestal distinta da base de cálculo
do ICMS: aquela, é o custo estimado da atividade
estatal, esta é o valor decorrente da operação de cir-
culação de mercadorias. AG 196.465-(AgRg)-MG,
Velloso, 2ª Turma. - IV. Alegação no sentido de que a
Taxa Florestal tem caráter confiscatório: necessidade
de reexame da questão de fato, o que não é possível
em sede extraordinária. AG 196.465-(AgRg)-MG. V. -
RE não conhecido. (STF - 2ª Turma, RE 228.332/MG,
Rel. Min. Carlos Velloso, in DJ de 26.10.2001.)

Resta apreciar a matéria inerente aos erros
apontados nos cálculos efetuados pelo Fisco-apelado,
para fins de quantificar a exigência tributária em
questão.

Permito-me, para melhor elucidação da
questão, transcrever algumas conclusões do laudo
pericial:

Outrossim constata-se ocorrência de crédito para a
autora nos meses de agosto/90, janeiro/91,
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julho/93, setembro/93, outubro/93, dezembro/93,
julho/94 e setembro/94, sem que conste terem sido
compensados (sic - fls. 264).

Quesito 06: Os créditos - excessos entre a ‘taxa
recolhida’ e a ‘taxa a recolher’, isto é, o crédito a
favor da autuada, foram compensados?

Resp.: Não. Os créditos apurados a favor da auto-
ra não foram automaticamente compensados pela
fiscalização nos autos apresentados (sic - fls. 265).

Quesito 01: O levantamento efetuado pelo Fisco
obedece aos ditames das Leis nos 4.747/68,
5.960/72 e 7.163/77?

Resp.: Em parte. O levantamento foi efetuado com
base nas Leis 4.747/68, 5.960/72 e 7.163/77.
Porém, os fiscais autuantes não obedeceram ao
estabelecido no parágrafo 2º do artigo 207 da Lei
7.163/77, que determina a compensação da taxa
quando efetivamente recolhida através da licença
de desmate (anexo 02) (sic - fls. 266).

Quesito 06: Existe previsão legal para abatimento
de saldos credores da taxa florestal, porventura
existentes?

Resp.: Sim. Conforme preceitua o artigo 207 da Lei
7.163/77 em seu parágrafo 2º que assim estabelece:
‘2º. Quando a taxa houver sido paga por ocasião da

licença para desmate, destoca ou catação, o seu
valor será deduzido do total devido pelo estabeleci-
mento utilizador do produto ou subproduto florestal’
(sic - fls. 267).

Assim, conforme previsão expressa da Lei nº
7.163/77 (art. 207, § 2º), devem ser afastados do
débito imputado à apelante os valores inerentes à
exação recolhida na oportunidade da concessão da
licença para desmate.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recur-
so para determinar sejam expungidos do débito discuti-
do os valores relativos à Taxa Florestal paga por
ocasião da licença para desmate. Condeno a autora,
ora apelante, ao pagamento de 60% (sessenta por
cento) das custas processuais, ficando os 40%
(quarenta por cento) remanescentes a cargo da apela-
da. Honorários advocatícios, devidos pela apelante, no
importe de R$2.000,00 (dois mil reais), já considerada
a sucumbência recíproca.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Geraldo Augusto - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

POSSE - INVENTÁRIO - ARROLAMENTO - ADJUDICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Para a aquisição da posse, é necessária a manutenção prolongada da relação de fato com a coisa, sendo
necessário o devido processo legal para o seu reconhecimento, não sendo possível adquiri-la por inter-
médio de adjudicação em inventário ou arrolamento.

- V.v.: - A posse é um direito que deve ser inventariado e arrolado, sendo possível a sua transmissão via
direito sucessório, por herança, testamento ou legado. (Des. Orlando Carvalho)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0520.03.000101-7/001 - Comarca de Pompéu - Relatora: Des.ª VANESSA VERDOLIM
HUDSON ANDRADE

Ementa oficial: Arrolamento - Direito de posse
- Adjudicação - Impossibilidade. - Para aquisição da
posse, é necessária a manutenção prolongada da
relação de fato com a coisa, sendo necessário o de-
vido processo legal para o seu reconhecimento, não
sendo possível adquiri-la através de adjudicação em
inventário ou arrolamento.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,

na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, VENCI-
DO O REVISOR.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2004. -
Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade
- Trata-se de recurso de apelação às fls. 28/30 propos-
to por João Vital da Cunha, nos autos da ação de
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arrolamento, visando à reforma da sentença de fls.
26/27, que extinguiu o processo sem julgamento do
mérito, por considerar impossível o pedido de inven-
tário da mera posse.

Em suas razões recursais, alega o apelante a
possibilidade de se transmitir a posse por meio de
inventário, requer a reforma da r. sentença, determi-
nando o prosseguimento do feito e, ao final, expe-
dição de carta de adjudicação da posse do imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibili-
dade, conheço da apelação.

Cumpre esclarecer inicialmente, diante das
reiteradas afirmações do apelante de ter a posse a
natureza jurídica de um direito real, que, com o
advento do novel Código Civil, foi colocado fim a esta
discussão, uma vez que ao tratar do tema em seu
Livro III, intitulado Do Direito das Coisas, primeira-
mente no Título I, dispôs sobre a posse e posterior-
mente em seu Título II, Dos Direitos Reais, deixando
clara a distinção existente entre os dois institutos.

Também, como se pode extrair da melhor
doutrina, a enumeração do artigo 1.225 do Código
Civil, que define quais são os direitos reais, é taxativa,
não exemplificativa, tratando-se ali de um numerus
clausus, onde não encontramos a presença da posse,
concluindo, por fim, que a intenção do legislador era a
de pôr fim ao sempre minoritário posicionamento de
que a posse constituiria um direito real.

Assim, para aquisição da posse, é necessária
a manutenção prolongada da relação de fato com a
coisa, sem a qual não é possível adquiri-la.

Desta maneira, já decidiu este Tribunal:

Ementa: Sendo a posse a relação de fato com a
coisa, não há como adquiri-la sem o exercício da
relação fática sobre a coisa.

Súmula - Negaram Provimento. (Ap. Cív.
1.0000.00.268089-0/000(1), Relator: Carreira
Machado.)

Podemos concluir, pelas assertivas acima,
que a posse, sendo mera situação de fato que é pro-
tegida pelo legislador, quando exercida por um
espaço de tempo fixado em lei de forma mansa e
pacífica, atribui ao possuidor a prerrogativa de,
através de uma sentença, obter o domínio.

A posse tem como um dos seus principais
efeitos a usucapião, que é o meio adequado previsto

em lei para a aquisição do domínio pela posse prolon-
gada, sendo que a faculdade aberta ao possuidor para
unir a sua posse à de seu antecessor é feita exclusi-
vamente com o intuito de soma das posses para
obtenção do domínio através da via da usucapião,
concluindo, assim, que o inventário da mera posse
constituiria substituição do instituto da usucapião.

Ressalte-se, no presente caso, a existência
de pedido de adjudicação do bem feito pelo apelante,
que se mostra totalmente descabido, haja vista que a
adjudicação só poderia ser feita com a aquisição do
domínio do imóvel, como demonstrado acima.

Há, portanto, visível impossibilidade jurídica
de fazer-se o inventário (no caso, arrolamento) da
mera posse.

Por todo exposto, mantenho a sentença e
nego provimento ao recurso de apelação.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - Também conheço
do recurso, eis que aviado segundo os legais pres-
supostos de admissibilidade.

Em breve síntese, cuida-se de apelação inter-
posta contra sentença que julgou extinto o processo,
sem exame de mérito (CPC, art. 267, VI), ao funda-
mento de ser juridicamente impossível o pedido de
arrolamento de posse de imóvel (fls. 16/27-TJ).

Peço vênia à eminente Relatora,
Desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade,
para manifestar entendimento diverso, no sentido da
possibilidade de transmissão da posse, via sucessão.

A questão já foi objeto de apreciação desta
Turma Julgadora, nos autos da Apelação Cível nº
1.0000.00.233.643-6/000, relatada pelo eminente
Desembargador Francisco Lopes de Albuquerque,
onde, atuando como Vogal, proferi voto de seguinte teor:

Inegável que a doutrina moderna tem a posse
como fato e direito, um fato na sua origem e um
direito nos seus efeitos. É exatamente do que trata
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS (in Novos Perfis
do Processo Civil Brasileiro, Del Rey, 1996), ao
tratar rapidamente das teorias possessórias.
‘Ambas as teorias afirmam que a posse é um fato,
enquanto a propriedade seria um direito. Ihering,
todavia, considerava-a direito por si mesma, já que
seria interesse legitimamente protegido, mas o
próprio Savigny, antes, afirmava que a posse, em
sua essência, seria fato, mas, por seus efeitos,
também um direito, razão pela qual a proteção
jurídica se justificaria’ (...).
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Inegável que a posse sendo fato e direito pode
ser transmitida via direito sucessório, por herança,
testamento ou legado.

O art. 493, III, dispõe acerca dos modos de
aquisição em geral, justificando sua transmissão
pelos modos acima mencionados.

Fazendo parte do patrimônio transmissível do
falecido, poderá ser inventariada para ao fim ser parti-
lhada. Acontece que a partilha não poderá dar-se
como pretendido pelo autor, já atribuindo quinhões aos
sucessores, via inventário. O direito do autor à posse
está reconhecido, mas o domínio não.

A continuidade da posse é naturalmente
decorrente da sucessão. Os herdeiros dão con-
tinuidade a ela. Partilhar a posse, como pretende o
autor, atribuindo quinhões, mostra-se, a meu ver,
incompatível com a situação de fato como ela se
mostra. E a tendo também como direito, garante ao
possuidor sua defesa e possível transformação da
situação fática em direito, via usucapião.

Doutro giro, entendo ser possível a transmis-
são da posse via sucessão e que se dê por inventário,
o que não garante nem atribui direito de propriedade
ao autor sucessor. Tal transmissão, contudo, não pode
dar-se com fixação de quinhões, como pleiteado pelo
autor da inicial.

Nas vias ordinárias, será possível ajuizamento
de ação para o fim pretendido, após o reconhecimento
do domínio.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a sentença, porque a posse, ainda “que
sobre imóvel alheio, é um direito que deve ser inven-
tariado e arrolado”. Não há impossibilidade jurídica
do pedido, à vista disso.

Mantendo-me fiel a tal entendimento e renovan-
do vênia à eminente Relatora, dou provimento ao recur-
so, para cassar a sentença monocrática, determinando

o retorno dos autos à instância de origem, para que se
restabeleça seu regular processamento.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - Trata-se de
recurso de apelação interposto por João Vital da
Cunha contra a r. sentença que julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, por considerar
impossível o pedido de inventário da posse.

Na verdade, como já me manifestei por ocasião
do julgamento da Apelação nº 1.0000.00.233643-
6/000, a posse transmite-se por sucessão, nos termos
do artigo 572 do Código Civil, in verbis:

Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança
transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários.

Da mesma forma, o artigo 493, III, do mesmo
diploma legal, dispõe que se adquire a posse por qual-
quer dos modos de aquisição em geral, vale dizer, a
posse pode ser adquirida por ato causa mortis: herança,
testamento ou legado.

Penso que uma coisa é a transmissão da
posse a herdeiros e outra, muito diferente, a abertura
de inventário para isso. Sendo a posse direito pessoal,
essa transmissão se dá mediante ato externo, para a
sua efetivação.

Com efeito, a transmissão da posse é feita
aos herdeiros com a abertura da sucessão, oportu-
nidade em que dão continuidade à posse que era
exercida pelo de cujus, com os mesmos caracteres,
vícios e qualidades (art. 495 do Código Civil), não
havendo como a posse adquirida ser partilhada.

Com essas considerações, pedindo vênia ao
eminente Revisor, acompanho o voto proferido pela emi-
nente Relatora, para negar provimento ao recurso.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCI-
DO O REVISOR. 

-:::-

MENOR - AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA PARA O EXTERIOR SEM A PRESENÇA DA MÃE - CONVÍVIO
MATERNO - IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- Impossível autorizar a mudança de menor para o exterior, sem a presença da mãe, em decorrência da importância
do convívio familiar com a figura materna para o desenvolvimento psicológico e social da criança, considerando
seu interesse em restabelecer a relação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.01.589687-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. MOREIRA DINIZ
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Ementa oficial: Menor - Autorização para
mudança para o exterior sem a presença da mãe -
Convívio materno - Imprescindibilidade - Afastamento -
Impossibilidade - Improcedência do pedido. - Não há
como autorizar a mudança de menor para o exterior, sem
a presença da mãe, em decorrência da importância do
convívio familiar com a figura materna para o desenvolvi-
mento psicológico e social da criança, considerando seu
interesse em restabelecer a relação.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2004. - Moreira
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Moreira Diniz - Reportando-me ao
relatório lançado nos autos, observo que foram satis-
feitos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do apelo.

Trata-se de ação de suprimento de outorga
uxória, em que o autor pretende a expedição de
alvará para que seu filho seja autorizado a se mudar
para o Japão, sem a presença da mãe, dizendo que
tal fato trará consideráveis benefícios culturais e
financeiros. Frisa ainda que a mãe não se importa
mais com a criança, não tendo condições para con-
tribuir para sua educação.

A sentença não merece reparo.

De início, vejo que o apelante não demonstrou
os fatos alegados na exordial, não esclarecendo a falta
de condição da mãe na contribuição para a educação
do menor. Os depoimentos de fls. 29/31 não atestaram
qualquer fato que maculasse a figura da mãe, não
demonstrando situação grave o bastante para afastar
o filho da sua genitora. O apelante também não provou
que tivesse melhor condição para educar seu filho, não
se desincumbindo de esclarecer que a viagem seria de
grande importância na vida da criança.

Em seguida, o estudo social juntado às fls.
18/22 demonstra que o menor “reconhece C. como

representante da figura parental e, ainda, manifestou
interesse em resgatar a convivência regular com
ela”. Dessa forma, nota-se que a criança se interes-
sa pelo convívio familiar, incluindo, é claro, a figura
materna. Por fim, a assistente social concluiu que se
faz necessário que os contatos entre o menor e sua
mãe sejam recuperados, podendo a criança dormir
na companhia materna no dia das visitas, comparti-
lhando parte das férias escolares, datas comemora-
tivas e feriados alternados. Não sendo o bastante, a
profissional ainda destacou:

que não foi detectado qualquer fator impeditivo ao
exercício da maternidade por parte de C., dizendo
que o ambiente sociofamiliar materno é favorável à
permanência do menor, não havendo quaisquer
aspectos que possam comprometer o desenvolvi-
mento e integralidade da criança.

No estudo psicológico acostado às fls. 23/24, a
psicóloga judicial concluiu que “seria prejudicial ao
desenvolvimento psíquico do menor esse afastamen-
to ainda maior da figura materna”. Diz que “é extrema-
mente importante que esse contato entre C. e J. seja
restabelecido para que ele possua, em seu cresci-
mento, a referência materna, tanto quanto paterna”.

Dessa forma, nota-se que é patente a impro-
cedência do pedido diante da impossibilidade de a
criança ficar longe do convívio materno, consideran-
do que o que se deve levar em conta neste feito é o
interesse a bem do menor.

E sequer seria necessário lembrar os riscos que
uma mudança de vida dessa natureza importa, não
apenas para os filhos menores, mas também para seu
pai, que passará a viver num país de cultura diversa da
nossa e sem qualificação profissional de grau superior;
riscos estes evidentemente transferíveis para os filhos.

Nego provimento ao recurso.

Custas, pelo apelante; suspensa a exigibili-
dade, ante os termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-
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Ementa oficial: Mandado de segurança - Ato
de juiz de direito - Nomeação de interventor em
cartório, a despeito do direito do substituto legal
assumir a serventia em caso de afastamento do titu-
lar - Medida que se revela conveniente para o serviço
- Ordem denegada. - O art. 36, § 1º, da Lei 8.935/94,
prescreve, de forma cogente e simples, que, diante
do afastamento do titular do serviço, o juiz apenas
designará interventor para responder pelo cartório,
quando o substituto também for acusado das faltas
ou quando a medida se revelar conveniente para os
serviços. In casu, por medida de cautela, se justifica
a necessidade ou a conveniência da designação de
interventor, preterindo o impetrante, substituto legal,
porque o mesmo vem desempenhando o munus com
desdenho, haja vista que não tem prestado contas de
sua gestão, embora obrigado e intimado a fazê-lo,
sobretudo porque se encontrava designado interina-
mente pelo juízo, a título precário, que pode ser des-
tituído das funções a qualquer tempo.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformi-
dade da ata dos julgamentos e das notas taquigráfi-
cas, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A
SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Geraldo Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Geraldo Augusto - Conhece-se do
mandamus ante a presença dos requisitos exigidos à
sua admissibilidade.

Trata-se de mandado de segurança interpos-
to por Anderson José de Abreu Braga contra ato da

MM.ª Juíza de Direito da Comarca de São Romão,
apontada como autoridade coatora que, por meio da
Portaria 013/03, revogou o ato que o designava, a
título precário, para o exercício interino das funções
de Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato
do Município de Santa Fé de Minas, e designou a litis-
consorte para responder por aquele cartório.

Argumenta o impetrante que a autoridade tida
por coatora, ao publicar o ato impugnado, está a
ferir-lhe direito líquido e certo, uma vez que é o subs-
tituto legal da serventia, não havendo motivos jurídi-
cos para a sua destituição. Salienta que, pelo sim-
ples fato de ser filho do antigo oficial, afastado por
força de penalidade de perda do cargo, ainda pen-
dente de recurso, a autoridade apontada como coa-
tora designou outrem para o exercício das funções
sem ter qualquer experiência no serviço. Requer seja
concedida a ordem para assegurar-lhe o direito de
responder pelos serviços de oficial do Registro Civil
de Pessoas Naturais e Tabelionato de Santa Fé de
Minas, Comarca de São Romão.

Observa-se de plano que o cerne da questão
se cinge à legalidade ou não do ato da autoridade
impetrada, que, embora seja o impetrante o substitu-
to legal do titular afastado da serventia, o destituiu
das funções e nomeou interventor.

Absolutamente, o art. 36, § 1º, da Lei 8.935/94
prescreve, de forma cogente e simples, que, diante do
afastamento do titular do serviço, o juiz apenas desig-
nará interventor para responder pelo cartório, “quando
o substituto também for acusado das faltas ou quando
a medida se revelar conveniente para os serviços”.
Não há notícia alguma de qualquer incompatibilidade,
impedimento ou infração atribuída ao substituto legal-
mente constituído pelo titular do cartório, de modo que
não está sendo acusado por nenhuma falta que
impeça a assunção dos serviços cartorários.

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE JUIZ DE DIREITO - DESTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO LEGAL DO
TITULAR DE CARTÓRIO - NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR PARA RESPONDER PELA SERVENTIA -

MEDIDA CONVENIENTE PARA O SERVIÇO - ORDEM DENEGADA

- O art. 36, § 1º, da Lei Federal nº 8.935/94 prescreve, de forma cogente e simples, que, diante do afastamento
do titular do serviço, o juiz designará interventor para responder pelo cartório, quando a medida se revelar con-
veniente para os serviços. Assim, por medida de cautela, justifica-se a necessidade ou a conveniência da desig-
nação de interventor, preterindo o substituto legal do titular da serventia, se este estiver desempenhando o
munus com desdenho, não prestando contas de sua gestão, embora obrigado e intimado a fazê-lo, mormente
quando se encontrar designado interinamente pelo juízo, a título precário, podendo ser destituído da função a
qualquer tempo.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.03.400868-0/000 - Comarca de São Romão - Relator: Des. GERALDO
AUGUSTO
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Contudo, por medida de cautela, se justifica a
necessidade ou a conveniência da designação de inter-
ventor, preterindo o impetrante. É que, a despeito de sua
omissão, a autoridade impetrada trouxe elementos con-
vincentes de que o mesmo vem desempenhando o
múnus com desdenho, haja vista que não tem prestado
contas de sua gestão, embora obrigado e intimado (fls.
44/45) a fazê-lo, sobretudo porque se encontrava desig-
nado interinamente pelo juízo, a título precário, que pode
ser destituído das funções a qualquer tempo, quando,
repita-se, a medida se revelar conveniente para os
serviços, como in casu.

Logo, o ato se mostra adequado, congruente
ao resultado visado, que é o interesse na prestação
de um serviço adequado. A medida não destoa da
finalidade da norma, sendo, portanto, legítima.

Com tais razões, denega-se a segurança.

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Designação de fls.
15 expressamente fotografa a posição do impetrante
no Cartório do Tabelionato e Registro Civil de Santa
Fé de Minas como interina e a título precário.

Sem um longe de dúvidas que essa desig-
nação não gera para o impetrante qualquer direito
líquido e certo, onde necessariamente se acomoda
todo e qualquer mandamus.

O § 1º do artigo 36 da Lei nº 8.935, de 18.11.94,
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal,
dispondo sobre serviços notariais e de registro, se
reporta à “conveniência para os serviços”.

O impetrante é filho do serventuário afastado,
e os reflexos da sua designação estão presentes nas
informações de fls. 41/42.

Denego a segurança.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.

-:::-

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- A exceção de pré-executividade é resultado de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada no
princípio da economia processual, que impõe sejam evitadas medidas desnecessárias e prejudiciais à
celeridade da prestação jurisdicional. Logo, só se há de admiti-la quando provado que a continuidade da
execução está fadada ao insucesso, por faltarem-lhe condições mínimas para o seu prosseguimento.

AGRAVO Nº 1.0024.01.059066-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ALMEIDA MELO

Ementa oficial: Exceção de pré-executividade
- Execução fiscal. - A exceção de pré-executividade é
resultado de construção doutrinária e jurisprudencial,
fundada no princípio da economia processual, que
impõe sejam evitadas medidas desnecessárias e
prejudiciais à celeridade da prestação jurisdicional.
Logo, só se há admiti-la quando provado que a con-
tinuidade da execução está fadada ao insucesso, por
faltar-lhe condições mínimas para o seu prossegui-
mento. Nega-se provimento ao recurso.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 25 de março de 2004. -
Almeida Melo - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Almeida Melo - Conheço do recurso,
porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Leonardo Siqueira recorre da decisão traslada-
da à fl. 71-TJ, que, em execução fiscal, indeferiu o
pedido formulado na exceção de pré-executividade.

O recorrente alega que foi incluído no pólo pas-
sivo da execução fiscal, na condição de responsável
tributário, por ter exercido a função de sócio-gerente
na sociedade Pisoplac Ltda. Diz que, inexistindo prova
de que o sócio tenha agido com excesso de poderes
ou infração de contrato social, não há falar-se em
responsabilidade tributária.
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Contra-razões às fls. 96/112-TJ.

A exceção de pré-executividade diz respeito à
falta de elemento essencial para o processo.

O pedido do presente agravo de instrumento
envolve matéria que, em regra, deve ser alegada em
embargos do devedor (art. 16, § 2º, da Lei 6.830/80),
por demandar prova.

A exceção de pré-executividade não encontra
previsão legal. Trata-se de criação doutrinária, cuja
essência está em se evitar a continuidade de uma
execução desde logo fadada ao insucesso, por fal-
tar-lhe condições mínimas de prosseguimento.

Em razão da ausência de previsão normativa
e dos efeitos advindos do seu acolhimento, a utiliza-
ção deste instrumento deve ser vista com cautela.

Nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

Direito Comercial e Processual Civil. Execução.
Duplicata de prestação de serviços. Exceção de
pré-executividade. Descabimento na espécie.
Recurso desacolhido.

- I - O sistema processual que rege a execução por
quantia certa, salvo exceções, exige a segurança
do juízo como pressuposto para o oferecimento dos
embargos do devedor.

- II - Somente em casos excepcionais, sobre os quais
a doutrina e a jurisprudência se vêm debruçando, se
admite a dispensa desse pressuposto, pena de sub-
versão do sistema que disciplina os embargos do
devedor e a própria execução... (Recurso Especial nº
40.078/RS, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira).

Na hipótese dos autos, ainda que admissível
o procedimento para excluir supostos coobrigados, não
se há emprestar-lhe o poder de afastar, sem que
fique esclarecido, mediante o contraditório, que o
sócio não é responsável pelo crédito exigido na exe-
cução fiscal, nem que a ele não se aplica o disposto
no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

A tese da ausência de responsabilidade do
sócio, pelos débitos da pessoa jurídica, não determi-
na, de plano, a sua ilegitimidade para figurar como
coobrigado na execução fiscal.

O eventual pronunciamento judicial favorável
aos sócios, em exceção de pré-executividade, pode
caracterizar cerceamento do direito de defesa da
Fazenda Pública, uma vez que o processo de exe-
cução não comporta dilação probatória.

É que o fato de os bens dos sócios não
responderem, em regra, pelas dívidas da sociedade
não esgota, por si, a indagação sobre eventuais atos
pessoais de gestão, no sentido de, dolosamente,
praticarem o ilícito da evasão tributária. Além da con-
duta dolosa ou culposa do sócio, mediante violação
da lei, o art. 135, III, do Código Tributário prevê a
hipótese de violação do contrato social que, exempli-
ficativamente, pode-se configurar quando o sócio da
empresa, usurpando a gerência da sociedade, na
qual não foi formalmente investido, desvia os recur-
sos destinados ao pagamento de tributos.

A teor das peças trasladadas para o recurso
em exame, a exceção de pré-executividade não foi
instruída com elementos bastantes à exclusão da
responsabilidade do agravante. Como dito, trata-se
de matéria que deve ser discutida em embargos do
devedor, por demandar produção de provas.

Quanto ao requerimento da Fazenda Pública
para que os sócios da empresa viessem a compor o
pólo passivo da execução, a questão se encontra
preclusa, uma vez que deveria ter sido discutida por
ocasião do despacho que admitiu a inclusão (fls.
25/26-TJ).

Nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

CARTÓRIO DE REGISTRO E PROTESTOS - COBRANÇA EXCESSIVA DE EMOLUMENTOS E ENCARGOS
FINANCEIROS - AÇÃO JUDICIAL - DIREITO À JURISDIÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - DANO

MORAL - INEXISTÊNCIA - RECOMPOSIÇÃO DO DANO MERAMENTE PATRIMONIAL - ESTADO DE MORA
DO DEVEDOR - REGISTRO - PUBLICIDADE DO ATO - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI Nº 9.492/97
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Ementa oficial: Serventuário de protestos -
Cobrança em excesso de emolumentos e encargos
financeiros - Danos materiais e morais - Reconvenção
- Microempresa - Benefício legal de redução dos
emolumentos - Incidência de contribuição adicional
exigida pelo Estado - Intimações - Publicidade do ato
- Pretensões principal e reconvencional desacolhidas.
- Dá-se provimento parcial à primeira apelação, refor-
mando-se a sentença e nega-se à segunda.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL À PRIMEIRA APELAÇÃO
E NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2004. -
José Francisco Bueno - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo segundo
apelante, o Dr. Aristóteles Atheniense.

O Sr. Des. José Francisco Bueno - Em função
da sustentação oral, peço vista dos autos para melhor
exame da matéria.

Súmula - ADIADO A PEDIDO DO RELATOR,
APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO SEGUNDO
APELANTE.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo segundo
apelante, o Dr. Aristóteles Atheniense.

O Sr. Presidente (Des. José Francisco
Bueno) - O julgamento deste feito foi adiado na
sessão do dia 05.02.2004, a meu pedido, após sus-
tentação oral pelo 2º apelante.

Meu voto é o seguinte:

Contém a espécie ação de indenização de
danos materiais e morais, ajuizada pela primeira
apelante contra o Cartório de Registro de Protestos
de Ponte Nova e também contra o seu oficial titular,
ora segundo apelante, visando ao reembolso de
quantias que lhe teriam sido cobradas a maior relati-
vas a emolumentos e juros moratórios, por ocasião
de resgates de diversos títulos de que era devedora.

Fundamentam os pleitos da autora os argu-
mentos de que o registrador suplicado não vinha
observando a determinação constante do art. 39, I,
da Lei 9.841/99, no tocante ao valor dos emolumen-
tos cobrados de devedores caracterizados como
micro e pequena empresas, embora tivesse sido
objeto de aviso conjunto do Tribunal de Justiça e da
Corregedoria; além disso, o funcionário do Cartório,
ao efetuar as intimações para protestos à suplicante,
o faz sem observância de qualquer discrição, na pre-
sença de outras pessoas ou, noutras oportunidades,
deixando a intimação com estranho, causando-lhe
constrangimentos; acentua, ainda, haver cobrança
abusiva de juros e correção monetária, quando é
certo que apenas aqueles podem incidir sobre os
títulos em atraso, à taxa de 0,5% a.m. Daí a postu-
lação de reparação dos danos materiais e de danos
morais, consubstanciados estes na abusiva extorsão
de numerário do caixa da pequena empresa, dificul-
tando-lhe os negócios, provocando transtornos de
diversas ordens.

- Consoante disposição contida no art. 2º da Lei nº 9.492/97, a publicidade do ato é da essência do serviço
notarial e de protesto; é para tornar público e registrado o estado de mora do devedor que o credor remete
o título ao Cartório de Protestos. Assim, é ilegítima a pretensão do devedor no sentido de exigir do oficial
ou de seu agente que, ao efetuar a intimação acerca da anotação do título encaminhado ao cartório, pro-
ceda de modo discreto, sigiloso ou confidencial.

- A cobrança excessiva de emolumentos e encargos financeiros pelo oficial de cartório de registro de protesto
não gera dano moral passível de indenização. Nos termos da lei civil, a conseqüência de tal conduta é a resti-
tuição do excesso pago, que se traduz na recomposição do dano meramente patrimonial, porquanto aquela
conduta não se mostra ofensiva à dignidade ou à honra, tampouco é causadora de dor íntima.

- A conduta daquele que, no exercício do direito à jurisdição constitucionalmente garantido, recorre ao
Poder Judiciário para buscar ressarcir-se daquilo que entende devido não constitui ato ilícito causador de
dano moral. A simples existência do litígio não configura dano moral, sendo inadmissível considerar ofen-
siva à honra do demandante a alocação processual de seu adversário através de advogado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.01.015809-0/001 - Comarca de Ponte Nova - Relator: Des. JOSÉ FRANCISCO
BUENO
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Ao contestar, o Oficial de Protestos diz da ile-
gitimidade do cartório para responder ao pleito, desde
que não possui ele personalidade jurídica e, como pes-
soa física responsável pela serventia, apresenta suas
razões de resposta, afirmando que desconhecia o
benefício das pequenas e micro empresas com
relação aos emolumentos, mas não se há de esquecer
da contribuição do Fundo Judiciário, incidente sobre o
ato notarial e que o oficial é obrigado a recolher ao
Estado e, quanto aos juros, que são repassados ao cre-
dor do título, nem sempre são apenas os moratórios de
0,5% a.m., havendo hipóteses em que deve ser obser-
vada a orientação do credor lançada no próprio docu-
mento, especialmente quando se trata de títulos
descontados.

O suplicado oferece reconvenção, dizendo
que na condução da causa o patrono da autora, além
de ofender-lhe a dignidade, mercê da agressividade
verbal, provocou na pequena Ponte Nova, onde ele
é por demais conhecido, autêntico alvoroço, situan-
do-o numa “berlinda”, conduzindo-o, inclusive, aos
revezes de uma correição, rebaixando ao pior nível
sua reputação de serventuário e de cidadão, razão
que embasa o pleito reconvencional de indenização
por danos morais.

Ao sanear o feito, o então d. Juiz dirigente, den-
tre outras decisões, determinou a exclusão do proces-
so do Cartório de Títulos e Documentos, por considerá-
lo parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
demanda, o que gerou recurso de apelação manejado
pela autora, tendo esta Câmara lhe negado conheci-
mento por absoluta inadequação (fls. 241/244).

Ultimada a instrução e após manifestações
das partes, sobreveio a r. sentença de fls. 312/319,
dando pela improcedência de ambas as pretensões
(principal e reconvencional), distribuindo os ônus da
sucumbência entre os litigantes.

Irresignadas, as partes aviam os apelos
respectivos, buscando a reforma da sentença naqui-
lo que lhes foi desfavorável, ou seja, insistindo a auto-
ra na procedência das indenizações e o réu queren-
do obter reparação do dano moral experimentado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se mani-
festa pela desnecessidade de sua atuação no feito.

Do necessário, esta a exposição.

Decide-se:

Com efeito, não se houve com o costumeiro
acerto a honrada Juíza sentenciante na apreciação
da prova trazida ao bojo dos autos e que permite, sem
muito esforço, concluir pela parcial procedência da
pretensão inaugural.

É que os documentos (títulos liquidados) jun-
tados à inicial permitem a elucidação, através de
simples cálculos aritméticos, acerca dos valores
cobrados a maior, pela serventia à autora, desde que
o Oficial titular reconhece a ocorrência de cobrança
excessiva e, a exemplo de composições com outros
devedores, se dispôs até ao reembolso parcial,
chegando a elaborar a conta que entende correta.

De conseguinte, descabida a solução sentencial.

Contudo, a pretensão inicial contém, de sua
parte, relativo exagero, que as próprias razões da
apelação - ao que parece - pretendem reparar, no
tocante aos limites temporais da cobrança indevida.

É que, no tocante à redução do valor dos emolu-
mentos, o período do benefício para as microempresas
se situa apenas entre 5.10.1999 e 30.12.2000, ou seja,
durante a vigência do inc. I do art. 39 da Lei 9.841/99,
não alcançando outros títulos jungidos à inicial e que
tiveram liquidação fora desse período.

No cálculo dos emolumentos devidos há de se
considerar também o adicional da contribuição obri-
gatória para o Fundo Judiciário, consoante arts. 35 e
36 do Regimento de Custas e Emolumentos (Lei
Estadual 12.727/97), arrecadada pelo Estado e inci-
dente sobre o valor dos emolumentos.

Além disso, no que concerne à imputação que
a suplicante faz de cobrança indevida de encargos
financeiros e juros além da taxa legal de 0,5% ao mês,
impõe se distingam os títulos vinculados a contratos
de financiamento bancário, nos quais se permite a
incidência de encargos superiores àquele limite e que,
via de regra, constituem orientação dos próprios cre-
dores nos boletos enviados à serventia. Confiram-se,
por mero exemplo, os três documentos de fls. 59,
onde os dois primeiros boletos se referem a títulos
sem ditos encargos (mora/dia) e o último com a
instrução para a cobrança.

Ora, o serventuário de protestos não possui
legitimidade para discutir sobre a legalidade da
cobrança de tais encargos, sendo que, à vista da
orientação do credor, não pode deixar de fazê-lo.

Assim, na elaboração do cálculo tendente a
encontrar a diferença entre o valor correto cobrado de
cada um dos títulos resgatados pela autora se deverá
levar em conta: a data do pagamento em cartório,
excluindo do cálculo as ocorrências fora do limite de
vigência do inc. I do art. 39 da Lei 9.841/99; o valor
correto dos emolumentos devidos, acrescidos estes
do adicional devido ao Estado (Fundo Judiciário); e a
existência ou não de encargos financeiros da mora
exigidos pelo credor além da taxa legal de 0,5% a.m.
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Relativamente à imputação de conduta indevi-
da do agente do Oficial de Protestos, procedendo a
intimações da autora através de sua funcionária ou na
presença de outras pessoas, sem guardar discrição e,
com isso, criando constrangimento para a devedora, o
argumento é totalmente equivocado.

A publicidade do ato é da essência do serviço
notarial e de protesto; é para tornar público e regis-
trado o estado de mora do devedor, que o credor
remete o título ao Cartório de Protestos.

Diz o art. 2º da Lei 9.492, de 10.9.97, que
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
títulos:

Os serviços concernentes ao protesto, garantidores
da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia ...

Assim, não se legitima a pretensão da autora,
no sentido de exigir do oficial ou de seu agente que,
ao efetuar a intimação acerca da anotação do título
encaminhado ao cartório, procedesse de modo dis-
creto, sigiloso ou confidencial.

Inocorre, portanto, conduta reprovável, quanto
a isso.

De outro tanto, a cobrança de valores em
excesso pelo serventuário não justifica a alegação
de dano moral, como se se tratasse de cobrança de
dívida inexistente, desde que existentes os títulos
cujas obrigações a autora deixou de cumprir nos pra-
zos determinados, ensejando a remessa ao protesto.

Reconhece-se, portanto, o erro do oficial, cuja
conseqüência, nos termos da lei civil, é a restituição
do excesso pago, conforme se apurar, corrigido mone-
tariamente e com juros moratórios, ou seja, a recom-
posição do dano meramente patrimonial, porquanto
não se mostra, tal conduta, ofensiva à dignidade ou à
honra e nem tampouco causadora de dor íntima.

Da mesma forma, não se pode tomar por ato
ilícito causador de dano moral a conduta da autora
com relação à parte adversa, por bater à porta do
Judiciário, na busca de se ressarcir daquilo que
entende devido.

Trata-se do exercício do direito à jurisdição,
garantido constitucionalmente, não se podendo consi-
derar ofensiva à honra do demandante a alocução
processual de seu adversário, através de advogado.

Em suma, a simples existência do litígio judi-
cial não configura dano moral.

Com essas considerações, dou provimento
parcial à primeira apelação para, reformando a r.
sentença, julgar parcialmente procedente o pedido
inicial e, por conseqüência, condenar o suplicado a
indenizar à suplicante a diferença que se encontrar,
em liquidação de sentença, entre os valores pagos
nas ocasiões de resgates de títulos em cartório e o
que efetivamente deveria ser cobrado, consoante
determinado no voto, acrescido de correção mone-
tária a partir da data de cada um dos desembolsos e
juros de 0,5% a.m., a partir da citação; nego provi-
mento ao segundo recurso, mantendo a impro-
cedência do pedido reconvencional.

Custas, meio a meio, compensando-se os
honorários advocatícios.

O Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira -
Acompanho V. Ex.ª

A Sr.ª Des.ª Maria Elza - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL À
PRIMEIRAAPELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO
AO SEGUNDO APELO.

SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - HORAS EXTRAS HABITUALMENTE PRESTADAS - INTEGRAÇÃO
AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - NORMAS DA CLT - INAPLICABILIDADE - VENCIMENTOS -

AUMENTO - CONCESSÃO SOMENTE MEDIANTE LEI

- Inexiste suporte legal que acolha a pretensão de aplicarem-se aos servidores estatutários normas da
CLT, válidas apenas para trabalhadores que exercem suas funções sob este regime.

- O ato da Administração de suprimir o trabalho extraordinário é fruto do poder discricionário concedido
ao administrador público, para que faça opções tendo em vista sempre o interesse público. 

- O aumento de vencimentos de servidor só pode ser concedido mediante lei, sob pena de ferir-se o
princípio da legalidade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.02.024245-0/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. WANDER MAROTTA

-:::-
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Ementa oficial: Servidor municipal - Horas
extras habitualmente prestadas - Integração aos venci-
mentos - Impossibilidade. - Não há suporte legal que
acolha a pretensão de aplicarem-se aos servidores
estatutários normas da CLT, válidas apenas para tra-
balhadores que exercem suas funções sob este
regime. O ato da Administração de suprimir o trabalho
extraordinário é fruto do poder discricionário concedido
ao administrador público, para que faça opções tendo
em vista sempre o interesse público. O aumento de
vencimentos só pode ser concedido mediante lei, sob
pena de ferir-se o princípio da legalidade.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Wander Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Wander Marotta - Trata-se de
apelação cível interposta por Roberto de Souza Duarte,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 150/153, que
julgou improcedente o pedido formulado em ação tra-
balhista que move contra o Município de Uberlândia

Pleiteia o autor, na inicial, a concessão de
tutela antecipada para que seja integrado a seus
vencimentos o valor das horas extras habitualmente
prestadas desde sua admissão, há mais de oito anos,
na Futel-Fundação Uberlandense de Turismo e Lazer.

Relata que trabalha na referida empresa sob
regime estatutário e que teve considerável redução
em seus vencimentos, com o advento do Decreto
Municipal nº 8.773/02, que praticamente suprimiu o
trabalho extraordinário, ao instituir banco de horas
para a única hora extra autorizada.

A r. sentença julgou improcedente o pedido
(fls. 151/153)

Sustenta o apelante, em síntese, que, devido
à ausência de norma no Estatuto dos Servidores
Municipais de Uberlândia no tocante à reposição dos
valores referentes ao adicional suprimido, deveria
ser aplicada ao caso a legislação trabalhista. Alega,
ainda, que houve redução considerável em sua
remuneração, razão pela qual vem passando por
sérias dificuldades.

Conheço do recurso

O apelante é servidor público municipal, sub-
metido às normas estatuárias, que não acolhem o
direito pretendido.

A relação entre o servidor estatutário e a
Administração Pública é de natureza institucional, na
qual a manifestação de vontade se limita ao nasci-
mento do vínculo entre as partes.

Na lição de HELLY LOPES MEIRELLES:

(...) O poder público - federal, estadual ou municipal -
não faz contrato com os funcionários, nem com eles
ajusta condições de serviço e remuneração. Ao
revés, estabelece unilateralmente, em leis e regula-
mentos, as condições de exercício das funções públi-
cas; prescreve os direitos e deveres dos funcionários;
impõe requisitos de eficiência, capacidade, sanidade,
moralidade; fixa e altera vencimentos e tudo o mais
que julgar conveniente para a investidura no cargo e
desempenho de suas funções.

No regime celetista, o vínculo empregatício é
de natureza contratual. A autoridade pública abdica de
seu poder de império, equiparando-se ao empregador
particular, sem quaisquer prerrogativas especiais.

Não há suporte legal que acolha a pretensão
de aplicarem-se aos servidores estatutários normas
da CLT, válidas apenas para os trabalhadores que
exercem suas funções sob este regime.

O ato da Administração de suprimir o trabalho
extraordinário é fruto do poder discricionário conce-
dido ao administrador público, para que faça opções
tendo em vista sempre o interesse público.

Sobre os atos discricionários, anota HELLY
LOPES MEIRELLES:

Atos discricionários são os que a Administração pode
praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo,
de seu destinatário, de sua conveniência, de sua
oportunidade e do modo de sua realização. A rigor, a
discricionariedade não se manifesta no ato em si,
mas sim no poder de a Administração praticá-lo pela
maneira e nas condições que repute mais conve-
nientes ao interesse público.

No caso em exame, a Administração enten-
deu, sem cometer qualquer ilegalidade, que não era
necessária a realização de jornada extraordinária.

Dispõe o art. 95 do Estatuto dos Servidores
Públicos de Uberlândia:

Somente será permitido serviço extraordinário para
atender a situações excepcionais e temporárias,
respeitado o limite máximo de duas horas diárias,
podendo ser prorrogado por igual período, se o
interesse público o exigir, conforme dispuser o
Prefeito Municipal.

O art. 37, XV, da CR/88 estabelece a
irredutibilidade de subsídios e vencimentos de
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ocupantes de cargos e empregos públicos, salvo as
ressalvas previstas em lei.

Para a correta aplicação do citado artigo,
deve-se entender a distinção entre vencimentos e
remuneração.

O Estatuto dos Servidores Municipais de
Uberlândia dispõe:

Art. 57. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
nunca inferior a um salário mínimo, reajustado de
modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo
vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no
art. XIII da Constituição Federal.

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes
ou temporárias, estabelecidas em lei.

Não há inobservância do preceito constitu-
cional, se a Administração decide eliminar o trabalho
extraordinário; conseqüentemente, há a supressão
do pagamento do adicional, sem redução nos venci-
mentos do apelante.

O que ele pretende, na verdade, é um aumen-
to em seus vencimentos, o que só pode ser concedi-
do mediante lei, sob pena de ferir-se o princípio da
legalidade.

É oportuna, novamente, a lição de HELY
LOPES MEIRELLES (in Direito Administrativo
Brasileiro, 16ª ed., RT, 1991, p. 77/78):

Os princípios básicos da administração pública estão
consubstanciados em quatro regras de observância
permanente e obrigatória para o bom administrador:
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.
Por esses padrões é que se hão de pautar todos os
atos administrativos. Constituem, por assim dizer, os
fundamentos da validade da ação administrativa, ou,
por outras palavras, os sustentáculos da atividade
pública. Relegá-los é desvirtuar a gestão dos negó-
cios públicos e olvidar o que há de mais elementar
para a boa guarda e zelo dos interesses sociais.

E ainda:

A legalidade, como princípio de administração
(Const. Rep., art. 37, caput), significa que o adminis-
trador público está, em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do
bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à respon-
sabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso
(op. cit., p. 78).

No mesmo sentido ensina DIÓGENES GAS-
PARINI (in Direito Administrativo, 5ª ed., Saraiva,
1995, p. 06):

O princípio da legalidade, resumido na proposição
suporta a lei que fizeste, significa estar a
Administração Pública, em toda sua atividade, presa
aos mandamentos da lei, deles não se podendo afas-
tar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade
de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspon-
dente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarca-
do pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação.

O adicional de horas extras decorre, exclusi-
vamente, do efetivo exercício das funções, além da
jornada normal, como forma de compensar o
trabalhador pelo desgaste sofrido com excesso de
horas trabalhadas. Cessado o trabalho extra-
ordinário, cessa também sua obrigatoriedade.

Dispõe o art. 79 do Estatuto dos Servidores
Municipais de Uberlândia:

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servi-
dor as seguintes vantagens:

I - gratificações e adicionais;

II - abono familiar;

III - indenizações.

Parágrafo único. As gratificações e os adicionais
somente se incorporarão ao vencimento ou proven-
to nos casos indicados em lei.

O art. 81 do mesmo diploma legal, por sua vez,
determina:

Além dos vencimentos e das vantagens previstas
nesta Lei Complementar, serão deferidos aos servi-
dores os seguintes adicionais e gratificações: (...)

V - adicional pela prestação de serviço extra-
ordinário; (...).

Em razão do exposto, nego provimento ao
recurso.

Sem custas.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - De acordo.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004196

Reitera, nas razões recursais (fls. 334/341), a
preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando, em
síntese, que, quando de sua filiação, o ex-cônjuge da
apelada já contava com mais de 60 anos de idade,
razão por que ostentava a condição de segurado facul-
tativo, cujo falecimento geraria direito à pensão regida
pela Lei nº 552/49, a cargo do Estado de Minas Gerais,
que, a seu ver, seria a parte legítima para responder à
ação. No mérito, bate-se pela inexistência do direito à
pensão vindicada.

Contra-razões às fls. 344/346.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se, às fls. 353/357, pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico
que, embora o Juízo de primeiro grau não tenha sub-
metido o decisum ao duplo grau obrigatório, a causa
se insere entre aquelas em que a providência é obri-
gatória. Trata-se de condenação de ente autárquico,
de valor incerto, não abrangida pelas exceções
legais dos §§ 2º e 3º do art. 475 do CPC. Por isso,
de ofício, conheço do reexame necessário.

Conheço, também, da apelação, por se encon-
trarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ao contrário do que restou decidido em primeiro
grau, o Ipsemg não tem legitimidade para figurar no
pólo passivo da demanda, condição que, a meu sentir,
deve ser atribuída ao Estado de Minas Gerais.

A apelada é viúva de Eugênio de Araújo
Lafetá, ex-Oficial de Justiça Avaliador II do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, con-
forme documento de fl. 251, passou a contribuir para
o Ipsemg em 29.09.89, quando já contava com mais
de 60 (sessenta) anos de idade (vide certidão de
casamento de fl. 17).

PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR QUE SE FILIA AO IPSEMG COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE - AÇÃO
ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - LEI Nº 552/49 - LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO DO ENTE AUTÁRQUICO - VALOR INCERTO -

REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO

- Deve-se conhecer, de ofício, do reexame necessário, quando se tratar de condenação de ente
autárquico, cujo valor seja incerto, não abrangida pelas exceções legais dos §§ 2º e 3º do art. 475 do CPC.

- O servidor que se filiou ao Ipsemg após completar 60 (sessenta) anos de idade insere-se na categoria dos
segurados facultativos, cujo falecimento gera a seus dependentes somente o direito ao recebimento de
pecúlio, o que impõe a conclusão de que o Instituto de Previdência é parte ilegítima para responder a ação
ordinária de pensão por morte, que, por força da Lei nº 552/49, deve ser dirigida ao Estado de Minas Gerais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.01.019567-8/001 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des. AUDEBERT
DELAGE

Ementa oficial: Administrativo/Previdenciário -
Pensão por morte - Servidor que se filia com mais de
60 anos de idade - Ilegitimidade passiva do Ipsemg -
Legitimidade do Estado de Minas Gerais. - O servidor
que se filiou ao Ipsemg após completar 60 (sessenta)
anos de idade insere-se na categoria dos segurados
facultativos, cujo falecimento gera a seus dependentes
somente o direito ao recebimento de pecúlio, o que
impõe a conclusão de que o instituto é parte ilegítima
para responder a ação ordinária de pensão por morte,
que, por força da Lei nº 552/49, deveria ser dirigida ao
Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à
unanimidade de votos, EM CASSAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2004. -
Audebert Delage - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Audebert Delage - O Ipsemg apela da
r. sentença de fls. 328/329, complementada pela
decisão de fl. 332 e 332-v., que, nos autos da ação
ordinária de pensão por morte proposta por Terezinha
Gonçalves de Araújo, reconheceu a ilegitimidade do
Estado de Minas Gerais para figurar no pólo passivo da
lide, determinando, neste ponto, a extinção do processo
sem julgamento de mérito, e julgou procedente o pedido
inicial, condenando o instituto, ora apelante, ao paga-
mento das custas e honorários advocatícios, fixados
estes em 10% (dez por cento) do valor correspondente
a um ano do pensionamento tido por devido.
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A Lei Estadual nº 9.380/86 (fls. 95/104) assim
estabelece:

Art. 2º São beneficiários do Ipsemg:

I - Compulsoriamente, na qualidade de segurados,
desde que tenham menos de sessenta (60) anos de
idade, à data da filiação, todos aqueles que exerçam
função pública civil estadual, assim discriminados:

(omissis)

a) o servidor estadual civil, qualquer que seja seu
regime de trabalho;

b) (omissis)

§ 1º Os servidores da Justiça não remunerados
pelo Estado se incluem na categoria de segurados
obrigatórios do Ipsemg, observado o limite de idade
previsto no inciso I deste artigo, só lhes contando o
período de carência a partir da respectiva inscrição
e efetivo pagamento da primeira contribuição.

(omissis)

§ 5º A inscrição na categoria de segurado, quando
feita após o limite de idade de sessenta (60),
somente garantirá ao inscrito, quando deixar o
serviço público, ou, por sua morte, aos respectivos
dependentes, o direito a pecúlio especial.

Pois bem. O falecido segurado, servidor da
Justiça não remunerado pelo Estado, inscreveu-se
(maxime, passou a recolher contribuições) no Ipsemg
com mais de 60 (sessenta anos). Era, portanto, segu-
rado facultativo, na medida em que não se encaixava
na hipótese legal de vinculação obrigatória (art. 2º, inc.
I, c/c § 2º transcritos). A seus dependentes, encontrava-
se garantido, apenas, o recebimento do pecúlio a que
faz menção o § 5º do dispositivo citado, benefício já
recebido, a teor do que consta do documento de fl. 94.

Dessa forma, tendo em conta a legislação
mencionada, o Ipsemg não era parte legítima para figu-
rar no pólo passivo da presente relação processual.

Se direito a pensão há, este deveria ser exer-
cido perante o Estado de Minas Gerais, uma vez que
a situação, prima facie, encontra-se disciplinada pela
Lei nº 552/49, que, em seu artigo 3º (fl. 219), defere à
família de servidor estadual falecido, ou que vier a
falecer, sem que haja sido inscrito como contribuinte
obrigatório do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais, pensões mensais, atendi-
das as condições fixadas.

Por isso, tem razão o Ipsemg, ao sustentar
sua ilegitimidade passiva, e mostra-se equivocada a
decisão em reexame, que excluiu da lide aquele que,
efetivamente, nos termos expostos, tem legitimidade
para arcar com eventual pensão devida à apelada.

Este egrégio Tribunal assim já decidiu no julga-
mento da Apelação nº 268.815-8/000, Rel. Des. Pedro
Henriques, ocasião em que se lavrou acórdão assim
ementado:

Recebimento de pensão - Viúva de servidor inativo -
Ação proposta contra o Estado de Minas Gerais -
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aco-
lhida pela sentença - Processo extinto sem julga-
mento do mérito - Servidor que, quando da filiação ao
Ipsemg, contava com mais de 60 anos de idade -
Artigos 2º, I, da Lei Estadual nº 9.380/86 e 3º, I e §§
1º e 5º, do Decreto Estadual nº 26.562/87 -
Impossibilidade de recebimento de pensão perante a
autarquia, por não ser o servidor segurado obrigatório
- Pensão instituída pela Lei Estadual nº 552/49 -
CF/88, artigo 40, § 5º - Possibilidade de julgamento,
pelo Tribunal, da lide (artigo 515, § 3º do CPC) -
Recurso provido. - O Estado de Minas Gerais é parte
legítima ad causam para figurar no pólo passivo de
ação que visa ao recebimento de pensão instituída
pela Lei Estadual nº 552/49, se, à época da filiação
ao Ipsemg, contava o servidor estadual inativo com
mais de 60 anos de idade, razão por que obstado,
administrativamente, pela autarquia estadual, o
recebimento do benefício de pensão por morte,
fazendo a viúva jus apenas a pecúlio, na forma da Lei
Estadual nº 9.380/86 e do Decreto Estadual nº
26.562/87, devendo o valor corresponder ao que o
servidor recebia, em vida, conforme § 5º do artigo 40
da CF/88, regra válida ainda que o benefício não
tenha caráter previdenciário.

Ante tais fundamentos, em reexame neces-
sário, reconhecida a ilegitimidade passiva do Ipsemg
e, por conseqüência, a legitimidade do Estado de
Minas Gerais, casso a decisão de primeiro grau, deter-
minando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
que seja apreciado o mérito do pedido em relação a
este último, prejudicada a apelação.

Custas, pela apelada.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

Súmula - CASSARAM A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

-:::-
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Ementa oficial: Execução fiscal - ICMS -
Sociedade comercial - Determinação para citação
dos herdeiros de sócios falecidos - Ausência de
requerimento neste sentido pela Fazenda Pública
exeqüente - Sócios que não eram gerentes da
sociedade - Óbitos que ocorreram antes do exercício
fiscal em que aconteceram os fatos geradores -
Impossibilidade de se executarem os herdeiros.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Jarbas Ladeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Os agravantes
manejaram o presente agravo de instrumento, em
face da Fazenda Estadual, inconformados com o
despacho que determinou sua inclusão no pólo pas-
sivo do feito executório fiscal, ajuizado em face da
empresa Moreira e Moreira Ltda.

Afirmaram que a execução fiscal foi ajuizada
em face da empresa retrocitada, representada por seu
sócio-gerente, Danilo Mundim Moreira, única pessoa
física a figurar no pólo passivo. Argumentaram que o
Juiz singular determinou a citação dos herdeiros e da
viúva meeira dos dois outros sócios da empresa, que
já haviam falecido, em data até mesmo anterior ao
exercício fiscal originário dos créditos executados,
sem que o Fisco estadual requeresse qualquer
diligência neste sentido. A citação dos herdeiros dos
sócios falecidos, dessa forma, foi determinada ex offi-
cio pelo Magistrado singular, em operação vedada
pelo ordenamento processual brasileiro, que exige a
iniciativa do interessado para tanto.

Também afirmam que o redirecionamento da
execução fiscal contra os sócios da empresa somente
é possível ante a ausência de bens de propriedade da
sociedade e, mesmo assim, caso haja comprovação de
que as obrigações tributárias são resultantes da prática
de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com
infração de lei, contrato social ou estatutos. Tal redire-
cionamento, ainda assim, deve ser expressamente
requerido pela parte exeqüente, nunca concedida de ofí-
cio pelo juiz.

Pediram efeito suspensivo ao recurso, que foi
concedido.

O digno Magistrado de primeiro grau prestou
informações, aduzindo que não considera ter agido
de ofício; também, que o Fisco pediu que a execução
se voltasse contra a herança, citando inclusive o art.
1.997 do Código Civil.

A Fazenda Pública estadual ofereceu con-
traminuta, argumentando que, ao tempo do ajuizamen-
to do feito, não se encontrava o Fisco ciente de que
os sócios da empresa executada já haviam falecido.
Afirmou que os herdeiros dos sócios falecidos têm
responsabilidade pelas dívidas da sociedade, nos
termos dos artigos 192 e 1.997 do Código Civil.
Asseverou que eram provavelmente os próprios
agravantes que geriam a sociedade ao tempo do fato
gerador, uma vez que a empresa estava ainda em
atividade. Assim, a responsabilidade dos mesmos
seria oriunda de atos de gerência e, portanto, decor-
rente dos ditames do art. 135, III, do CTN.

Pede, com base nesses argumentos, seja
negado provimento ao agravo.

Conheço do recurso, pois presentes seus
requisitos de admissibilidade.

Duas são as questões principais a serem
esclarecidas, que levam ao deslinde do feito.

A primeira delas diz respeito ao alegado
provimento jurisdicional ex officio. A segunda tem
relação com a composição societária da empresa-
executada.

EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIOS FALECIDOS - HERDEIROS - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA - CITAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE
- SÓCIOS NÃO GERENTES - FALECIMENTO ANTES DO EXERCÍCIO FISCAL EM QUE OCORRERAM OS FATOS

GERADORES - EXECUÇÃO DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE

- É inadmissível a citação, de ofício, dos herdeiros de sócios, para que sejam incluídos no pólo passivo
da execução fiscal, se não houve requerimento da Fazenda Pública exeqüente nesse sentido.

- Impossível se executarem herdeiros de sócios não gerentes, cujos óbitos se deram antes do exercício
fiscal em que ocorreram os fatos geradores.

AGRAVO Nº 1.0431.03.000938-2/001 - Comarca de Monte Carmelo - Relator: Des. JARBAS LADEIRA
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Examinando a decisão agravada e o requeri-
mento que a precedeu, tenho que, realmente, com a
vênia máxima do zeloso Magistrado de primeiro
grau, foi concedido provimento não requerido pela
Fazenda Pública estadual.

Analisando-se a peça de fls. 23/24-TJ, verifica-
se que, após tecer algumas considerações preliminares,
a Fazenda Estadual fez o seguinte requerimento ao
Juízo, in verbis:

Isto posto, a Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais requer seja expedido mandado de penhora
em bens da executada (devedora principal) em tan-
tos quantos bastem para o pagamento do principal,
juros, custas e honorários advocatícios, nos termos
dos arts. 659 do CPC e 7º, II, da Lei 6.830/80. 

Por hora, é o que basta. A posteriori, a Exeqüente
manifestar-se-á sobre o que lhe caiba de direito.

Não é necessário qualquer exercício de inter-
pretação para se concluir que o pedido único efetua-
do pela Fazenda estadual, na peça acima referida,
foi para que se expedisse mandado de penhora em
bens da empresa-executada. Nada requereu o Fisco
que se referisse aos sócios falecidos ou a seus
herdeiros.

O último parágrafo acima transcrito deixa bem
claro que eventuais questões relativas à respon-
sabilidade dos sócios ou seus herdeiros foram
desconsideradas por ora pelo Fisco, que se reservou
o direito de suscitar tais questões posteriormente,
em momento que considerasse mais oportuno.

Não bastassem as considerações retro, que já
seriam suficientes para o deslinde da questão, veri-
fica-se ainda que há outro problema, relativo à com-
posição societária da empresa-executada. De fato,

parece que o Fisco estadual trata a questão em tela
como se os sócios falecidos fossem componentes
únicos da sociedade, considerando em sua con-
traminuta que a empresa teria ficado acéfala após o
passamento dos dois sócios, em 1995 e 1997.

Acontece que a empresa não foi deixada sem
gerência, eis que o sócio administrador, Sr. Danilo
Mundim Moreira, sobrevive até a presente data, tendo
inclusive sido o inventariante do sócio Mário Moreira
Filho, após o falecimento da primeira inventariante
nomeada (ver certidão de fl. 21-TJ). Destarte, sendo o
Sr. Danilo o sócio-gerente, de acordo com as infor-
mações prestadas pelos agravantes, deve ser ele o
primeiro a ter seus bens perseguidos pelo Fisco, caso
haja requerimento expresso neste sentido e desde que
se demonstre o cabimento da desconsideração da per-
sonalidade jurídica, questões que devem ser resolvidas
primordialmente no juízo de primeiro grau.

Com todas essas considerações, realmente
não se pode admitir a continuação da execução, por
enquanto, contra os agravantes.

Com tais argumentos, dou provimento ao
recurso e anulo os atos processuais tendentes à
execução dos agravados.

Friso que não há óbice a que, posteriormente,
sejam os agravantes incluídos no pólo passivo,
desde que seja feito expresso requerimento neste
sentido pela exeqüente e com atenção aos requisitos
necessários para tanto.

Sem custas.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

-:::-

SINDICATO - REGISTRO - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ÓRGÃO COMPETENTE - MANDADO
DE SEGURANÇA - DÚVIDA SOBRE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA ORDEM

- Uma vez que a publicidade para fins de impugnação é uma imposição para conhecimento dos órgãos
existentes, bem como para preservação da função de salvaguarda da unicidade sindical, é lícita a com-
petência si et in quantum do Ministério do Trabalho e Emprego para o registro das entidades sindicais, haja
vista que referido órgão é o detentor das informações imprescindíveis para tanto.

- O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança exige a presença de todos os requisitos
para o seu reconhecimento e exercício no exato momento da impetração. Se, nesse momento, houver dúvi-
da quanto à existência desse direito ou se seu exercício depender de qualquer outro fato, não se fala em
mandado de segurança.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0508.03.900297-9/001 - Comarca de Piranga - Relator: Des. MOREIRA DINIZ
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Ementa oficial: Mandado de segurança pre-
ventivo - Sindicato - Registro - Ministério do Trabalho
e Emprego. - Uma vez que a publicidade para fins de
impugnação é uma imposição para conhecimento
dos órgãos existentes, bem como para preservação
da função de salvaguarda da unicidade sindical, é
lícita a competência si et in quantum do Ministério do
Trabalho e Emprego para o registro das entidades
sindicais, haja vista que este é o detentor das infor-
mações imprescindíveis para tanto.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2004. - Moreira
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Moreira Diniz - Reportando-me ao
relatório lançado nos autos, observo que foram sa-
tisfeitos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual conheço do recurso.

Trata-se de mandado de segurança preventi-
vo, com pedido de liminar, impetrado pelo sindicato-
apelante contra o Prefeito do Município de Piranga,
com vistas a impedir que o apelado transferisse para
a Confederação dos Servidores Públicos Civis do
Brasil o valor correspondente ao desconto da con-
tribuição sindical dos servidores públicos municipais
no mês de março de 2003, tal como ocorrido no exer-
cício do ano de 2002.

A Sentenciante, por sua vez, entendeu que o
registro do sindicato-impetrante junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego se trata de condição sine qua non
para sua existência, não lhe sendo garantido o direito
de receber o valor correspondente ao desconto da con-
tribuição sindical dos servidores públicos municipais.

Em princípio, o artigo 8º, inciso I, da
Constituição Federal, dispõe que o registro no órgão
competente é pressuposto para que o sindicato
tenha entrada válida no mundo jurídico. Registrando-
se, a associação de pessoas adquire personalidade,
e os atos que pratica passam a ser considerados
autênticos, seguros e eficazes.

Entretanto, embora o constituinte imponha o
registro do sindicato no órgão competente, não indi-
ca qual seja este órgão. A opção estaria entre o
registro civil das pessoas jurídicas, exclusivamente,
por tratar-se de associação em sentido lato, ou,

cumulativa e naturalmente, o Ministério do Trabalho
e Emprego, que, por ser unificado, poderá centralizar
e informar os interessados.

A propósito, embora parte da doutrina entenda
que o registro nas Delegacias do Trabalho, bem
como no Ministério do Trabalho e Emprego seja
inócuo, e até mesmo ilegal, o Supremo Tribunal
Federal (MI 144-SP) e a SDC do Tribunal Superior do
Trabalho (RO-DC 80.163/93.4) declaram a com-
petência, si et in quantum, do Ministério do Trabalho,
para tal ato.

Uma vez que a publicidade, para fins de
impugnação, é uma imposição para conhecimento
dos órgãos existentes, assim como para a preser-
vação da função de salvaguarda da unicidade sindi-
cal, penso estar plena e licitamente justificada a com-
petência si et in quantum do Ministério do Trabalho e
Emprego, para o registro das entidades sindicais, na
medida em que este é o detentor das informações
imprescindíveis para tanto.

Este o entendimento da jurisprudência:

Legitimidade constitucional. Sindicato. Registro no
Ministério do Trabalho. Liberdade e unicidade sindi-
cal. CF, art. 8º, I e II. Liberdade e unicidade sindical:
competência para o registro de entidades sindicais
(CF, art. 8º, I e II): recepção, pela CF/88, da com-
petência do Ministério do Trabalho para o registro. -
Esse registro é que propicia verificar se a unicidade
sindical, limitação constitucional ao princípio da liber-
dade sindical, estaria sendo observada ou não, já que
o Ministério do Trabalho é detentor das informações
respectivas. Precedentes do STF: MI 144-SP,
Pertence, Plenário, DJ de 28.5.93; RMS 21.758-DF,
Pertence, 1ª Turma, DJ de 04.11.94; ADIN 1.121
(MC)-RS, Celso de Mello, DJ de 06.10.95; RE
134.300-DF, Pertence, 1ª Turma, 16.8.94. RE provi-
do. Agravo improvido (STF - 2ª Turma - Ag. Reg. no
RE nº 222.285 - Rel. Min. Carlos Velloso - j. em
26.02.2002 - v. u. - SP - DJ de 22.03.02, p. 42 - Ement
vol - 02062-03 - p. 598).

Recurso especial. Sindicato. Legitimidade. Existência
jurídica. Registro no Ministério do Trabalho.
Necessidade. - Em havendo o Tribunal a quo reco-
nhecido a inexistência de registro do sindicato-recor-
rente no Ministério do Trabalho e Emprego, não há
falar em omissão da decisão que, nesse particular,
preservou o acórdão recorrido, decidindo que o re-
gistro no Ministério do Trabalho e Emprego, mais do
que fixar a base territorial do sindicato, traduz-se em
condição legal de sua existência jurídica, sem o qual
não poderá ingressar em juízo (STJ - 6ª Turma - ED
no REsp nº 381.070/MG (200101363172) 468.827 -
Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. em 16.04.2002 - DJ
de 19.12.2002 - p. 473).
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Por outro lado, ressalta-se que a notícia do regis-
tro, trazida somente após a sentença (fls. 130/131), por
se tratar de fato posterior, em nada altera o resultado
da presente demanda, já que, no momento da impe-
tração, não tinha o apelante o direito líqüido e certo por
ele invocado.

O direito líqüido e certo amparado pelo manda-
do de segurança exige a presença de todos os requisi-
tos para o seu reconhecimento e exercício no exato
momento da impetração. Se, no momento da impe-
tração houver dúvida quanto à existência desse direito,
ou se seu exercício depender de qualquer outro fato,
não se fala em mandado de segurança, embora possa
ele ser defendido por outros meios judiciais.

Ademais, observa-se que, na realidade, o
documento de fl. 131 lança dúvida quanto ao registro
do apelante no Ministério do Trabalho e Emprego, na
medida em que noticia o registro do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Piranga, e não do
Sindicato dos Funcionários e Operários da Prefeitura
Municipal de Piranga.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

Custas, pelo apelante.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

O Sr. Des. Almeida Melo - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS - EXAME DE DNA - RECUSA PELO
INVESTIGADO - PRESUNÇÃO RELATIVA DA PATERNIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 232 DO NOVO

CÓDIGO CIVIL - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - PRODUÇÃO DE
PROVAS - INVERSÃO DA ORDEM - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES - ADMISSIBILIDADE -

COLETA DE MATERIAL GENÉTICO - INTIMAÇÃO NA NOITE ANTERIOR AO DIA MARCADO - 
NÃO-COMPARECIMENTO DA PARTE AO LABORATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA

- Por construção jurisprudencial, admite-se inverter a ordem de produção das provas prevista no art. 452
do CPC, desde que dessa inversão não advenha prejuízo para qualquer das partes.

- O fato de a parte ter sido intimada da coleta de material genético para a realização do exame de DNA
somente na noite anterior ao dia marcado, por si só, não demonstra cerceamento de defesa, notadamente
se ela não compareceu ao laboratório e se quedou inerte, sem oferecer qualquer justificativa nos autos,
apenas afirmando, tardiamente, em sede recursal, que se encontrava de viagem marcada, sem que tal afir-
mação esteja acompanhada de qualquer indício de prova. 

- Da interpretação do art. 232 do novo Código Civil, é de se concluir pela presunção relativa de pater-
nidade daqueles que, em sede de investigação de paternidade, se recusam a submeter-se à perícia médi-
ca (exame de DNA). Referida norma tem natureza processual por se tratar de meio de prova, pelo que deve
ser aplicada imediatamente à sua entrada em vigor, na forma do art. 1.211 do CPC. Tal presunção relativa
somada à comprovada coincidência das relações sexuais mantidas entre o investigado e a genitora do
investigante caracterizam elementos suficientes para a confirmação da declaração de paternidade. 

- O termo inicial da obrigação de prestar alimentos nos casos de investigação de paternidade cumulada
com alimentos deve ser considerado como o da data da citação, na forma do § 2º do art. 13 da Lei nº
5.478/68 e consoante explanação da Súmula 277 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.96.007564-9/001 - Comarca de Uberaba - Relator: Des. JARBAS LADEIRA

Ementa oficial: Apelação cível - Investigação de
paternidade cumulada com alimentos - Aplicação do
art. 232 do NCC - Termo inicial da obrigação alimentar
- Data da citação. - Da interpretação do art. 232 do novo
Código Civil, de se concluir pela presunção relativa de
paternidade daqueles que, em sede de investigação de
paternidade, se recusam a se submeter à perícia médi-
ca (exame de DNA). A referida norma tem natureza

processual por se tratar de meio de prova, pelo que
deve ser aplicada imediatamente a sua entrada em
vigor, na forma do art. 1.211 do CPC. Tal presunção
relativa, somada à comprovada coincidência das
relações sexuais mantidas entre a genitora da criança
e o demandado caracterizam elementos suficientes
para a confirmação da declaração de paternidade. Os
alimentos são devidos desde a data da citação, con-
soante explanação da Súmula nº 277 do STJ.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Jarbas Ladeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - Cuida-se de
apelação contra sentença que julgou procedente
ação de investigação de paternidade, ajuizada pelo
MP em favor do menor V.H.M., contra R.B.F.

O i. Magistrado primevo declarou a pater-
nidade e condenou o apelante ao pagamento de
pensão alimentícia ao menor, no importe de 30% do
salário mínimo, a contar da data da citação.

Inconformado, o apelante recorreu da
decisão. Em sede de preliminar, aduz cerceamento
de defesa. No mérito, argumenta falta de elementos
de convicção acerca da paternidade alegada.
Requereu a extinção do feito, contudo, caso não seja
acolhida a preliminar, o provimento do recurso.
Sucessivamente, mantida a decisão, pugnou pela
fixação da data inicial da obrigação alimentar como a
data da sentença. Tudo na forma dos argumentos
expendidos nas razões de fls. 193/208.

O apelado apresentou contra-razões pela
manutenção da sentença.

O relatório circunstanciado já se encontra nos
autos.

Passo a decidir.

Preliminarmente, o apelante aduz cerceamento
de defesa, pois, encerrada a instrução processual,
jamais o feito poderia voltar à sua fase probatória, com
designação de perícia técnica, exame de DNA.
Ademais, pelo fato de o recorrente ter sido intimado às
20h30m do dia anterior, para comparecimento no dia
seguinte pela manhã ao laboratório em que seria reali-
zado o exame.

Por construção jurisprudencial, a inversão na
ordem de produção das provas esculpida pelo art. 452
do CPC pode ser admitida, desde que não advenha
prejuízo para qualquer das partes.

A propósito, é o escólio de THEOTONIO
NEGRÃO sobre o referido artigo:

Além de não ser peremptória a ordem estabelecida no
art. 452 do CPC, há de a parte evidenciar o prejuízo
que lhe adviria com a inversão ocorrida (RSTJ,
79/238). No mesmo sentido: JTJ, 156/206 (apresen-
tação do laudo pericial após a realização da audiên-
cia, assegurando-se porém às partes oportunidade de
se manifestarem sobre a prova) (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio
Negrão, 35ª edição, p. 462, Editora Saraiva).

In casu, a parte suscitante não demonstrou
qualquer prejuízo com a produção das provas teste-
munhais antes da pericial. Ademais, o apelante fora
intimado do deferimento da prova pericial do exame
de DNA, a ser realizada depois da audiência à fl. 137,
e nada reclamou na oportunidade, pelo que se afigu-
ra intempestiva a nulidade suscitada nas razões, pois
o apelante não se insurgiu contra ela oportunamente.

No que se refere ao prejuízo em face da inti-
mação, frise-se que o fato de o recorrente ter sido inti-
mado da coleta de material genético para a realiza-
ção do exame de DNA, apenas na noite anterior ao
dia marcado, por si só não demonstra cerceamento
de defesa do apelado. Principalmente, porquanto o
mesmo não compareceu ao laboratório e quedou-se
inerte sem oferecer qualquer justificativa nos autos,
apenas afirmando agora, tardiamente, em sede
recursal, que “... já estava de viagem marcada para a
capital mineira”, sem, todavia, que tal informação
esteja acompanhada de qualquer indício de prova,
nem mesmo a motivação da aludida viagem...

Pelo exposto, deixo de acolher a preliminar
suscitada.

Passo ao exame do mérito.

R.B.F. apela da sentença que determinou a sua
paternidade em relação ao menor V.H.M., argumen-
tando, em síntese, fragilidade das provas, citando
vários trechos dos depoimentos das testemunhas,
no intento de demonstrar que as tais provas não
apontam a coincidência das relações mantidas entre
o apelante e a genitora da criança com a época da
concepção da mesma.

Pelo exame do registro de nascimento da crian-
ça à fl. 23, conclui-se que a concepção provavelmente
ocorrera no início do mês de maio do ano anterior, pois
a criança nasceu em 18 de janeiro de 1995. O próprio
apelante, quando de sua contestação, afirmou que “...
as relações sexuais entre o casal, limitaram-se a duas
oportunidades, durante o período de exposição”. 
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Ora, é sabido e ressabido que a “Expo-Zebu”
em Uberaba acontece sempre no mês de maio. Assim,
não é preciso nem recorrer-se aos depoimentos das
testemunhas para confirmar a coincidência das
relações mantidas, com a provável data da concepção.

O apelante aduz ainda que jamais se furtou à
realização do exame de DNA, pelo que não há falar-
se em aplicação do art. 232 do NCC, ainda mesmo
porque a aludida prova pericial foi deferida antes da
edição do novo Código Civil, pelo que não se pode
admitir retroatividade da norma em questão.

Sobre a questão da aplicabilidade do art. 232
do NCC, entendo que a referida norma tem natureza
processual, pois trata-se de meio de prova, pelo que
possui aplicação imediata em obediência à norma
geral contida no art. 1.211 do Digesto Processual, a
permitir que, com sua entrada em vigor, “atinge o
processo em curso no ponto em que ele se achar”,
evidentemente, resguardada “a eficácia dos atos
processuais até então praticados”.

A propósito, colaciono trecho do artigo da
autoria de GUILHERME RIZZO AMARAL, que bem
esclarece a questão:

Como referimos anteriormente, o processo civil pode
ser caracterizado por uma série de atos concatena-
dos em direção à sentença. Nesta senda, a lei nova
poderá ser aplicada a todos os atos processuais, de
caráter instrumental, que forem sendo praticados
após a sua entrada em vigor, não obstante tenha o
processo sido iniciado sob a vigência da lei antiga.

Assim, meios de prova criados pelo novo Código Civil
poderão ser utilizados em processos em curso. Por
outro lado, meios de prova vedados pelo novo Código
não mais serão admitidos. Vejamos exemplos:

(...)

O artigo 231 traz disposição inovadora que, no
entanto, já vinha sendo aplicada por força de
entendimento jurisprudencial. Dispõe o referido arti-
go que ‘aquele que se nega a submeter-se a exame
médico necessário não poderá aproveitar-se de sua
recusa’. O artigo 232 complementa a regra referida,
ao dispor que ‘a recusa à perícia médica ordenada
pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia
obter com o exame’. O alvo dos referidos disposi-
tivos é claramente as ações de investigação de
paternidade, nas quais não raro se negam os
supostos pais a se submeterem ao exame de DNA.
Não se trata, no entanto, da criação de uma pre-
sunção legal absoluta. Segundo refere HUMBER-
TO THEODORO JÚNIOR, o que se autoriza no arti-
go 232 é ‘o uso da circunstância de ter a parte se
recusado ao exame pericial médico como uma pre-
sunção, cuja valoração não deve se dar à luz iso-
ladamente da própria recusa, mas em cotejo com o

quadro geral dos elementos de convicção disponíveis
no processo. Se nada mais se produziu como prova
direta ou indireta do alegado na inicial, não será
razoável nem aconselhável uma sentença de pro-
cedência da demanda fundada exclusivamente no
gesto processual do réu’.

Entendemos que se aplica imediatamente o disposi-
tivo aos processos em curso, desde que ainda não
tenha sido proferida a sentença. Trata-se, como
visto, de regra que estabelece presunção (embora
não absoluta), e tal presunção se dará no momento
processual da sentença, em que o juiz apresentará
as razões do seu convencimento. (Grifou-se.
“Ensaio acerca do Impacto do Novo Código Civil”.
Disponível na Internet, em: www.mp.sp.gov.br/cao-
civil/Código.)

A decisão de primeira instância foi elaborada
muito depois da entrada em vigor do novo Código Civil,
pelo que entendo aplicar-se ao caso a presunção rela-
tiva estabelecida no art. 232, pois o não-compareci-
mento desacompanhado de qualquer justificativa
equivale a uma verdadeira recusa a se submeter ao
exame pericial. Conforme considerações supra, o
motivo de “viagem marcada para a capital”, suscitado
apenas quando das razões recursais, não configura
justificativa plausível ao não-comparecimento do
apelante, especialmente pelo seu oferecimento tardio.

Tal presunção relativa de paternidade, somada
à comprovada coincidência das relações sexuais
mantidas entre o apelante e a genitora da criança com
a data da concepção, e demais elementos de prova
constantes dos autos, faz concluir a paternidade
declarada, pelo que deve ser confirmada a sentença.

Sucessivamente, no caso de manutenção do
decisum primevo, pugna o apelante pela fixação da
pensão a partir da sentença. Argumenta que, por se
tratar de sentença declaratória constitutiva, seus efeitos
ocorrerão a partir da sentença, e jamais antes dela.

O termo inicial da obrigação alimentícia nos
casos de ação de investigação de paternidade cumula-
da com alimentos deve ser considerado como o da data
da citação, na forma do art. 13, § 2º, da Lei 5.478/68.
Quando da manifestação do reclamante reivindicando
os alimentos, a relação de parentesco entre ele e o
apelado já existia, tendo sido apenas declarada agora,
daí serem os alimentos exigíveis desde o momento da
citação. É de se transcrever trecho do voto do Des.
Kildare Carvalho, quando do julgamento da Apelação de
nº 242.052-9-TJMG, que bem dispõe sobre a questão:

... De fato, por elastério do art. 13, § 2º, da Lei
5.478/68, que estende a sua eficácia a qualquer caso,
a verba alimentícia, em casos tais, é exigível a partir
da citação. Isto é dizer, ‘a sentença que os conceder
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retroage nos seus efeitos, à data da citação inicial, a
partir de quando as prestações são devidas’ (CÁIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA - Instituições de Direito
Civil, V, p. 287). Assim leciona ORLANDO GOMES: ‘A
obrigação de prestar alimentos torna-se exigível no
momento em que o obrigado é citado na ação com-
petente, lembrando que a necessidade do alimentan-
do é anterior’ (Direito de Família, p. 423). A retroativi-
dade da pensão alimentícia a partir da citação, ocorri-
da posteriormente à Constituição de 1988, encontra-
se hoje sufragada na jurisprudência, achando-se a r.
sentença, portanto, em consonância com a iterativa
jurisprudência dos tribunais pátrios...

Ressalta-se ainda a edição da Súmula de nº 277
do STJ, que veio acabar definitivamente com a

discussão acerca do termo inicial da obrigação alimen-
tícia, em sede de ação de investigação de paternidade:

Julgada procedente a investigação de pater-
nidade, os alimentos são devidos a partir da citação.

Não havendo recurso no incidente de impug-
nação de justiça gratuita, mantenho a condenação
também no que se refere ao pagamento das custas
pelo apelante.

O Sr. Des. Brandão Teixeira - De acordo.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - DIREITO DO MARIDO DE CONTESTAR A PATERNIDADE DE FILHO NASCIDO
DE SUA MULHER - IMPRESCRITIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.601 DO NOVO CÓDIGO CIVIL

- Na ação negatória de paternidade ajuizada pelo marido com o objetivo de contestar a paternidade do
filho nascido de sua mulher, não mais se aplica o prazo decadencial do § 3º do art. 178 do Código Civil
de 1916. A ação negatória de paternidade constitui ação personalíssima do marido e, atualmente, a teor
do art. 1.601 do Código Civil de 2002, não mais subsiste qualquer prazo prescricional ou decadencial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.345225-7/000 - Comarca de Santa Rita de Caldas - Relator: Des.
BRANDÃO TEIXEIRA

Ementa oficial: Civil - Direito de Família -
Anulação de registro de nascimento - Direito impres-
critível do marido de contestar a paternidade do filho
nascido de sua mulher - Prescrição rejeitada -
Sentença cassada. - Na ação negatória de pater-
nidade ajuizada pelo marido, com o objetivo de con-
testar a paternidade do filho nascido de sua mulher,
não mais se aplica o prazo decadencial do § 3º do art.
178 do Código Civil de 1916. A ação negatória de
paternidade configura-se em ação personalíssima do
marido, e, atualmente, a teor do art. 1.601 do Código
Civil de 2002, não mais subsiste qualquer prazo pres-
cricional ou decadencial.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Brandão Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Trata-se de “ação
de anulação do registro civil de nascimento” ajuizada
por C.A.F., que alegou, na inicial, que, ao tempo em
que era casado com R.A.R., nasceu o menor, C.A.F.
Então, constou do registro civil que o filho de sua ex-
esposa era seu filho também. Argumentou o autor que,
antes da separação do casal, desconfiou da pater-
nidade declarada em cartório. Por mútuo consenti-
mento, as partes realizaram exame de DNA, sendo
concluído que o menor não é filho do autor. Inclusive,
R.A.R. declarou, em Cartório de Registro Civil, que a
criança não era filha do autor, mas de V.P.M. O
apelante requereu a anulação do registro civil em que
consta o autor como sendo pai de C.A.F., formulando
pedido contra o menor e sua mãe.

A mãe do menor foi citada, porém não ofere-
ceu contestação. O ilustre curador especial nomeado
apresentou defesa (fl. 26-verso).

Em audiência (fls. 42/44), foram colhidos os
depoimentos do autor e de V.P.M.

As partes apresentaram razões finais, em
forma de memorial (fls. 46/47 e 49/50).
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O Ministério Público, às fls. 52/56, entendeu
que decaiu o direito do autor, nos termos do art. 178,
§ 3º, do Código Civil de 1916. No mérito, propria-
mente dito, opinou pela improcedência do pedido,
diante da ausência de prova.

Por meio da sentença de fls. 58/61, o douto
Juiz a quo extinguiu o processo, com fundamento no
art. 178, § 3º, do Código Civil de 1916 c/c o art. 269,
IV, do CPC, declarando prescrito o direito de ação do
autor, ora apelante, de contestar a paternidade do
menor C.A.F.

O apelante foi condenado no pagamento dos
honorários advocatícios de R$400,00 ao ilustre
curador especial do menor, restando suspensa a
cobrança por estar o autor sob o pálio da gratuidade.

Irresignado, o autor interpôs apelação, nos ter-
mos das razões de fls. 63/64. Sustentou que não pode
subsistir a paternidade ficta, em prejuízo da biológica.
Alegou que as ações de estado são imprescritíveis,
citando a abrangência da norma do art. 27 do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Em contra-razões (fls. 66/67), o menor pug-
nou pela confirmação da sentença.

O digno Promotor de Justiça ofereceu parecer
(fls. 69/70), por meio do qual opinou pela manutenção
da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls.
77/82, opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

Conhece-se do recurso, por presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.

C.A.F. nasceu em 22.09.1993, quando sua
mãe era casada com o apelante. O vínculo matrimo-
nial iniciou-se em 05.12.1992. Em 29.03.1996, foi
proferida sentença declarando a separação e, poste-
riormente, o divórcio, em 14.09.1998.

A criança, então, foi registrada como sendo filho
do apelante.

Posteriormente, o apelante alegou que passou
a suspeitar que C.A. não era seu filho, em razão das
características físicas da criança, “principalmente por
ter olhos azuis”. Segundo afirmou em audiência, “a
própria R. e suas amigas passaram a dar dicas de que
o menor não fosse seu filho e o depoente desconfia
que o pai do menor seja V.P.M.; fez o exame de DNA”
(fl. 43).

Ajuizou a presente ação, instruindo a inicial
com o exame de DNA (fls. 7/20) e com a declaração
de sua ex-esposa, feita em Cartório de Registro Civil,
de que a criança não era filha do apelante, mas de
V.P.M.

De fato, existe a presunção de que C. seja filho
do apelante, nos termos do art. 338, CC/1916 e art.
1.597, I, CC/2002. Sabe-se, também, com vista à
declaração juntada à fl. 6, que não basta a confissão
materna para excluir a paternidade (art. 346, CC/1916
e art. 1.602, CC/2002). Assim, C. foi registrado como
filho do apelante e mantém-se neste status até que se
prove o contrário, em juízo.

A discussão é justamente se o apelante, após
7 (sete) anos do nascimento de C., poderia contes-
tar a declarada paternidade ou se o alegado direito
teria decaído.

O Código Civil de 1916 disciplinava a matéria,
sem, contudo, considerar imprescritível o direito do
marido de contestar a paternidade do filho nascido de
sua mulher. Ele dispunha de apenas 2 (dois) meses
para exercer tal direito, tendo como termo ad quem a
data de nascimento. Pede-se vênia, para se trans-
creverem os termos das normas anteriores à legis-
lação atual:

Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 3º. Em 2 (dois) meses, contados do nascimento, se
era presente o marido, a ação para este contestar a
legitimidade do filho de sua mulher (arts. 338 e 344).

(...)

Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito de
contestar a legitimidade dos filhos nascidos de sua
mulher (art. 178, § 3º).

Art. 345. A ação de que trata o artigo antecedente,
uma vez iniciada, passa aos herdeiros do marido.

Na história recente do Direito pátrio, doutrina e
jurisprudência fortaleceram o entendimento de que as
ações concernentes ao estado das pessoas são
imprescritíveis. Por força da evolução do pensamento
jurídico acerca do prazo de contestação da pater-
nidade pelo marido, o Código Civil de 2002 passou a
contemplar a imprescritibilidade do direito de ação do
marido de contestar a paternidade do filho nascido de
sua mulher. Os artigos 344 e 345 do Código de 1916
têm como correspondentes atuais os seguintes arti-
gos, transcritos in verbis:
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Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a
paternidade dos filhos nascidos de sua mulher,
sendo tal ação imprescritível.

Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros
do impugnante têm direito de prosseguir na ação.

É inabalável tanto o direito de o filho apurar a
verdade a respeito de quem seja seu verdadeiro pai
quanto de o pai ter registrado como seu filho
somente aquele que realmente por ele foi gerado.
Trata-se de direito humano que nenhuma Corte pode
frustrar. Se a ciência evoluída propicia métodos
seguros de averiguação da paternidade biológica,
não se justifica que prevaleça o prazo decadencial
do § 3º do art. 178 do Código Civil de 1916.

Destarte, em sendo imprescritível o direito de
ação consagrado na legislação pátria, não se pode-
ria conceber a inalterabilidade do registro de nasci-
mento. Pretensões do tipo “declaração de pater-
nidade”, nos termos do art. 27 do ECA e da Súmula
149 do STF, e “reconhecimento da falsidade ideológi-
ca ou instrumental do assento de nascimento”, con-
forme acima exposto, podem ser deduzidas durante
toda a existência da pessoa.

Ainda que C. tenha nascido sob a égide do
Código Civil de 1916, entende-se aplicável à espécie
o regime atual. Inclusive, a Constituição da República
de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente vie-
ram dar a característica da imprescritibilidade ao direi-
to personalíssimo e indisponível do autor de ver anu-
lado o registro da paternidade de C., que ele alega
incorreto.

Com a devida vênia do douto Sentenciante,
entende-se que não se deve apegar às antigas nor-
mas a ponto de levar o Judiciário a imobilizar-se em
face de uma alegada falsidade ideológica ou instru-
mental do assento de nascimento.

O presente entendimento apóia-se na
respeitável jurisprudência do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que vem ilustrando muitos acórdãos deste
eg. TJMG, in verbis:

Civil. Investigação da paternidade. Decadência
superada. Interpretação atual do § 3º do art. 178 do
Código Civil. - ‘Nos tempos atuais, não se justifica
que a contestação da paternidade, pelo marido, dos
filhos nascidos de sua mulher se restrinja às hipóte-
ses do artigo 340 do Código Civil, quando a ciência
fornece métodos notavelmente seguros para veri-

ficar a existência do vínculo de filiação’ (Min.
Eduardo Ribeiro, REsp 194.866/RS).

Ação negatória de paternidade. Decadência. O tempo
não determina a extinção do direito de o marido propor
a ação negatória da paternidade. Precedente (REsp
146.548/GO, 4ª Turma, Min. César Asfor Rocha).
Recurso conhecido e provido (STJ, 4ª T., REsp
278.845/MG, j. em 20.2.2001, por maioria, DJ de
28.5.2001, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

O marido pode propor a ação negatória de pater-
nidade, mesmo quando ultrapassado o prazo estabe-
lecido pelo § 3º do artigo 178 do Código Civil, se, rea-
lizado o exame de DNA, a inexistência do vínculo
genético restou cientificamente comprovada. Recurso
conhecido e provido (STJ, 3ª T., REsp 139.590/SP, j.
em 5.9.2002, dec. unân., DJ de 3.2.2003, Rel. Min.
Castro Filho).

Finaliza-se a presente exposição, anotando-se
trecho da ementa do acórdão no REsp 139.118/PB, da
relatoria do em. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
que serve de diretriz à apreciação da matéria tratada
nos autos:

A orientação da Segunda Seção deste Tribunal,
relativamente aos prazos prescricionais nas ações
de paternidade, tem sido pela interpretação restriti-
va. A preocupação com a insegurança para as
relações de parentesco deve ceder diante do ‘dano
que decorre da permanência de registro meramente
formal, atestando uma verdade que sabidamente
não corresponde ao mundo dos fatos’ (fonte: DJ
data: 25.08.2003, p. 00309).

Conclusão.

Nestes termos, cassa-se a sentença
monocrática, para que se profira decisão do mérito,
propriamente dito, após prosseguimento da instrução,
se o douto Julgador monocrático entender como
necessário à busca da verdade real.

Custas, conforme se dispuser na sentença a
ser proferida.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

-:::-
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administrativo c/c pedido de indenização por danos
morais ajuizada por Jaciva Passos Rafael Lima contra
o Município de Frei Inocêncio, julgada procedente, em
parte, pela r. decisão de fls. 138 usque 139, da lavra do
preclaro Magistrado, Dr. Carlos Salvador C. de
Mesquita, 

... para decretar a nulidade da Portaria 32-B, de
07.05.2001 (fl. 68), determinando ao réu que retire
da ficha funcional da autora as anotações referen-
tes ao caso ora em análise. No prazo de 30 dias, o
réu deverá fornecer à autora certidão de contagem
de tempo de serviço, incluindo os dias da suspen-
são, além de pagar-lhe os vencimentos respec-
tivos. Condeno, ainda, o réu a pagar à autora a
quantia equivalente a 50 salários mínimos a título
de indenização por dano moral... (fl. 139).

Condenou-se o Município também nos ônus
sucumbenciais.

Irresignada em parte, apela a autora (fls.
140/144), às alegações, em síntese, a seguir
expostas: a) que o valor fixado a título de danos
morais não reflete a mácula havida em seu íntimo; b)
que,

... preventivamente, já, ao elaborar sua inicial, teve a
preocupação de estabelecer o valor da causa em
R$18.000,00, em primeiro lugar, e, a seguir, pedir
apenas 50% do valor que a legislação lhe permite
pedir, em tais casos... (fl. 142).

Almeja o provimento do apelo, para que se eleve
o quantum indenizatório.

Há contra-razões (fls. 146/147).

À sua vez, recorre também o Município de Frei
Inocêncio (fls. 148/157), aos seguintes argumentos: a)
em preliminar, que há nulidade do processo, “... a partir

RESPONSABILIDADE CIVIL - PODER PÚBLICO - INDENIZAÇÃO - AÇÃO OU OMISSÃO - ÔNUS
INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - LEGALIDADE E OPORTUNIDADE

- A responsabilidade civil do Poder Público - objetiva - tem, à conta de requisitos essenciais, a ação ou
omissão administrativa e o dano dela resultante, sendo imprescindível o nexo causal entre ambos,
demonstrado salienter tantum. Pacífico é o direito à reparação do dano moral, desde que emane de ato lesi-
vo. Se o ato administrativo de punição de servidora pública não foi antecedido do devido processo legal
em que se lhe assegurassem a ampla defesa e o contraditório, tendo-se baseado em mera sindicância da
qual sequer lhe foi dado conhecimento, não tem ele (o ato) como prevalecer. E não tem, porque eivado
de abusividade e arbitrariedade, causando transtornos morais à servidora, tido em conta o comprovado
constrangimento por ela suportado, advindo de sua exoneração do cargo de diretora escolar, simples-
mente por ter determinado o fechamento de escola em data na qual havia sido determinado ponto facul-
tativo em todas as repartições municipais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.01.038379-9/001 - Comarca de Governador Valadares - Relator: Des.
HYPARCO IMMESI

Ementa oficial: Responsabilidade civil - Poder
Público - Indenização - Ação ou omissão - Ônus inde-
nizatório - Dano moral - Legalidade e oportunidade. - A
responsabilidade civil do Poder Público - objetiva - tem,
à conta de requisitos essenciais, a ação ou omissão
administrativa e o dano dela resultante, sendo impres-
cindível o nexo causal entre ambos, demonstrado
salienter tantum. Pacífico é o direito à reparação do
dano moral, desde que emane de ato lesivo. Se o ato
administrativo de punição de servidora pública não foi
antecedido do devido processo legal em que se lhe
assegurassem a ampla defesa e o contraditório, tendo-
se baseado em mera sindicância da qual sequer lhe foi
dado conhecimento, não tem ele (o ato) como prevale-
cer. E não tem, porque eivado de abusividade e arbi-
trariedade, causando transtornos morais à servidora,
tido em conta o comprovado constrangimento por ela
suportado, advindo de sua exoneração do cargo de
diretora escolar, simplesmente por ter determinado o
fechamento de escola em data na qual havia sido
determinado ponto facultativo em todas as repartições
municipais.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
PRELIMINARES E CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - Foi a apelação
interposta em ação ordinária de anulação de ato
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da juntada dos documentos de fls. 50/55, principal-
mente a Portaria nº 30/2001, de 24.04.2001, peça indis-
pensável para o deslinde da questão, sobre a qual o
Município/Apelante não teve a oportunidade de se
manifestar...” (fl. 152); b) ainda em preliminar, que não
foram ouvidos os depoimentos pessoais requeridos
pelas partes e pelo Ministério Público, sendo que “...
que o culto Juiz proferiu a r. sentença, no estágio em
que se encontrava o processo...” (fl. 152); c) também
em preliminar, que há nulidade do processo ante o não-
comparecimento do representante do Ministério Público
à audiência de instrução e julgamento; d) no mérito, que,
“... quanto ao fato de a apelada ter sido exonerada do
cargo em comissão de Diretora Escolar (...), sem expli-
cação, data venia, esse fato não merecia nem mesmo
ser contestado, haja vista que (...) o cargo em comissão
é de livre nomeação e exoneração...” (fl. 149); e) que “...
a apelada, ao desobedecer a uma ordem emanada da
Secretária Municipal de Educação de que haveria expe-
diente escolar no dia 30.04.01, incentivou a todos os
demais professores e alunos a não comparecerem para
o exercício regular de suas funções...” (fl. 150); f) que,
“... em consonância com o disposto no artigo 164 da Lei
Municipal 464/93, determinou que se instaurasse uma
sindicância, por meios sumários, conforme ali facultado,
a fim de que se apurassem os fatos...” (fl. 150); g) que
“... ninguém pode ser condenado por presunção, e, no
caso em comento, não houve nenhuma prova de que a
apelada sofreu vexame e constrangimento com o ato
de sua suspensão...” (fl. 153); h) que seria necessário
“... demonstrar que o ofendido teve sérios constrangi-
mentos que vieram colocar em dúvida sua reputação”
(fl. 154).

Almeja, de igual, o provimento do apelo, para
ser tornada ineficaz a r. sentença.

Há contra-razões (fls.159/166).

Deixou-se de ouvir o Ministério Público de
segundo grau, ante suas inúmeras manifestações no
sentido de ser desnecessária participação em feitos
como o destes autos.

É, em síntese, o relatório. Passa-se à
decisão.

Conhece-se do recurso de ofício e dos volun-
tários, eis que próprios e tempestivos.

Ressalte-se, por oportuno, que se analisará,
em primeiro lugar, o apelo do Município, pois, na
eventualidade de ser-lhe dado provimento, ficará
prejudicado o da autora.

Das preliminares.

Do cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu
artigo 398, que sempre que uma das partes requerer a
juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu
respeito, a outra, no prazo de 5 dias.

A respeito, conforme preleciona THEOTONIO
NEGRÃO,

é nula a sentença ou o acórdão se, tratando-se de
documento relevante, com influência no julgamento
proferido, a parte contrária não se manifestou sobre
sua juntada aos autos.

E, continua:

O fato de o documento ser conhecido da parte con-
trária não é razão bastante para dispensar-se a
vista. Há que se lhe ensejar examiná-lo, e a
respeito se pronunciar, pois não se proferirá sen-
tença sem que as partes possam se manifestar
sobre todos os elementos de prova (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
29ª ed., São Paulo, Saraiva, 1998, p. 328/29).

Ocorre que o Município teve várias oportu-
nidades de se manifestar nos autos acerca dos men-
cionados “documentos”. Pondere-se que, em momen-
to algum, animou-se a argüir nulidade por cerceamen-
to de defesa, não podendo fazê-lo apenas em sede
recursal, tida em conta a preclusão de seu direito de
dilação probatória, ex vi, inclusive, da dicção do artigo
245, caput, do CPC:

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão.

Saliente-se, por oportuno, que foram juntadas
a estes autos: a) Portaria nº 30/2001, de 24.04.2001,
da lavra do Prefeito Municipal de Frei Inocêncio, que
determina ponto facultativo em todas as repartições
públicas, no dia 30.04.2001 (fl. 50); b) cópias de
ementas de acórdãos (fls. 51/55).

Rejeita-se, pois, a primeira preliminar.

Cerceamento de defesa, por não-oitiva das
testemunhas e depoimentos pessoais.

A segunda preliminar argüida pelo Município
fulcra-se no fato de não terem sido ouvidos os depoi-
mentos pessoais requeridos pelas partes e pelo
Ministério Público, sendo que o ilustre “... Juiz pro-
feriu a r. sentença, no estágio em que se encontrava
o processo...” (fl. 152).
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Ora, na audiência realizada em data de
04.12.2002 (fl. 95-TJ), foi ouvido o depoimento pes-
soal da autora Jaciva, e na de 28.05.2003, “... pelas
partes, foi dito que dispensavam a produção de prova
oral, requerendo que o feito fosse julgado no estado em
que se encontra...” (fl. 138).

Rejeita-se, também, a segunda preliminar.

Da não-intervenção do Ministério Público.

Os atuais entendimentos são de que não mais
se confunde o interesse público com o interesse patri-
monial do Estado. Foi com este fundamento que o
Superior Tribunal de Justiça editou sua Súmula nº 189.

Situação semelhante é a que ocorre nos
autos, por tratar-se de ação de indenização, cujo
interesse é apenas de natureza patrimonial.

Ressalte-se que a moderna tendência é a de
limitar a participação do Ministério Público no proces-
so civil como fiscal da lei, liberando-o para atuar com
maior eficiência em sua alta missão institucional, no
processo penal e no processo civil, como autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já se firmou neste sentido, como se vê no
Recurso Especial 263.447/PE (DJU de 16.04.2001,
p. 119), da Sexta Turma, Relator o Ministro Fernando
Gonçalves. Eis o seu teor:

Processual Civil. Ministério Público. Intervenção.
Desnecessidade. Ação de cobrança. Servidor público
municipal. 1 - A simples participação na causa de enti-
dade de direito público interno não determina a inter-
venção do Ministério Público, pois, do contrário, estar-
se-ia confundindo Fazenda Pública com interesse
público (ut RTJ, 133/345 e STF - RP, 25/324), aliás,
inexistente, na espécie, onde versa a causa ação de
cobrança de funcionário público (diferenças salariais)
contra municipalidade. Precedentes desta Corte.

Rejeita-se, igualmente, a terceira preliminar.

Do mérito.

A ação foi ajuizada pelo fato de ter o Prefeito
do Município de Frei Inocêncio aplicado à autora -
Jaciva Passos Rafael Lima - a pena de suspensão de
5 dias, a contar de 08.05.01, sem que lhe fosse dada
oportunidade de defender-se em sindicância sumária,
que, inclusive, teria sido procedida sem o seu mínimo
conhecimento. Argumenta a autora Jaciva que, por ter
sido violado o direito constitucionalmente garantido de
ampla defesa e contraditório, o ato é nulo e, em con-
seqüência da penalidade que lhe foi imposta, sofreu
danos morais, pelos quais deseja ser indenizada.

É fato inconteste que Jaciva foi punida com a
pena de suspensão, pelo prazo de cinco dias, ao
argumento de “... não-cumprimento do seu dever, e
ainda, incentivando outros servidores a praticarem
atos indisciplinares, impedindo o funcionamento nor-
mal da escola...” onde exercia as funções de diretora.

Ora, a ampla defesa, no âmbito do processo
disciplinar, consiste em assegurar-se ao servidor o
direito de saber que está e por que está sendo
processado, bem como de ter vista do processo
administrativo para apresentar defesa, de indicar e
produzir provas, de ter advogado, de conhecer com
antecedência as datas, locais e horários de realiza-
ção das diligências e das audiências, de perguntar,
de reperguntar, além de outros. Trata-se de direito
constitucionalmente assegurado, frise-se.

O contraditório, por sua vez, consubstancia-
se no caráter dialético do processo, onde a parte
apresenta suas razões e provas, estabelecendo con-
trariedade, o que possibilita ao processante sugerir o
arquivamento do processo ou a punição do servidor.

O art. 5º, inciso LV, da Lei Fundamental da
República, assegura aos litigantes em processo
administrativo e aos acusados em geral o direito ao
contraditório e à ampla defesa. In hac specie, a auto-
ra nem mesmo teve conhecimento da realização da
“sindicância sumária” de fls. 58/68, trazida nova-
mente aos autos (fls. 78/88). Também não teve ela
conhecimento nem mesmo dos motivos pelos quais
foi suspensa de suas atividades, conforme se vê
pelo documento de fls. 15/17.

Ora, não pode, portanto, prevalecer a
punição, se nem sequer foi ouvida a servidora esco-
lar, que ficou prejudicada. Seu prejuízo está tão claro
como luz meridiana.

Traz-se à colação doutrina do jurista JOSÉ
AFONSO DA SILVA a respeito:

O princípio do devido processo legal entra agora no
Direito Constitucional positivo com um enunciado
que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devi-
do processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o
direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), contra-
ditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), fecha-
se o ciclo das garantias processuais. Garante-se o
processo, e ‘quando se fala em processo, e não em
simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a for-
mas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a
garantia do contraditório, a plenitude do direito de
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defesa, a isonomia processual e a bilateralidade
dos atos procedimentais’, conforme autorizada
lição de Frederico Marques (Direito Constitucional
Positivo, 9ª ed., p. 378).

Ainda a propósito, a Súmula 20 do STF, ipsis
verbis:

É necessário processo administrativo, com ampla
defesa, para demissão de funcionário público admi-
tido por concurso.

Portanto, é conclusão lógica que à autora
Jaciva, na sindicância sumária, em que não se lhe
garantiu sequer o conhecimento dos fatos que
estavam sendo apurados, houve inobservância de
impostergáveis princípios constitucionais, culminando
com a abusiva imposição de pena disciplinar.

Tal como operada a punição, mostrou-se ela
não só abusiva, mas também afrontosa aos princí-
pios da ampla defesa e do devido processo legal. Na
verdade tomou-se a sindicância como se fosse o
processo administrativo, o que evidencia clamorosa
falha do Prefeito.

Do dano moral.

São requisitos essenciais da obrigação de
indenizar: o ato ilícito (ou o risco assumido) e o dano
dele resultante, bem como o nexo de causalidade,
sendo pacífico o direito à reparação do dano moral,
desde que emane de um fato lesivo. Na espécie sub
judice, estão configurados, suficientemente, o ato
ilícito e o dano dele decorrente, daí emergindo o
nexo causal. É manifesta a ilegalidade do malsinado
ato administrativo de punição à autora, sem que
fosse precedido do devido processo legal, no qual se
lhe assegurassem a ampla defesa e o contraditório.
Impõe-se, pois, a responsabilização do Município
pelos danos pessoais dele decorrentes.

Ademais, e sem entrar no mérito administrativo
da punição, acarretou ela (a punição) a exoneração da
autora do cargo em comissão de diretora da escola, que
exercia desde fevereiro de 2001. É evidente que os
fatos, da forma como ocorreram, trouxeram-lhe (à auto-
ra) negativos reflexos de cunho moral, e isso foi conse-
qüência natural daquela medida anômala e arbitrária.
Saliente-se que esses reflexos não se concretizam nem
se medem pela duração, permanência ou ampla divul-
gação do fato, pois a sindicância, da forma como reali-
zada, e a subseqüente punição, trouxeram-lhe
transtornos morais. Houve, a um só tempo, cons-
trangimento e arbitrariedade, por ela suportados.

O escopo da indenização é inibir condutas ilíci-
tas - como as praticadas pelo Município -, e a atenua-
ção dos reflexos negativos (psicológicos e sociais) do

tratamento constrangedor imposto a alguém. Tem-se
como incontroverso que houve conduta abusiva e
negligente da parte dele (Município), gerando, via de
conseqüência, o dever de indenizar inserido na legis-
lação civil vigente.

Eis os requisitos da responsabilidade civil obje-
tiva do Poder Público, segundo o jurista ALEXANDRE
DE MORAES:

ocorrência do dano; ação ou omissão administrati-
va; existência de nexo causal entre o dano e a ação
ou omissão administrativa e a ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal (Direito
Constitucional, 10ª edição, Editora Atlas S.A., p.
341).

Demonstrado inequivocamente que o dano
sofrido decorreu de ação ou omissão de agente
público, sem que para tanto tenha concorrido, com
exclusividade, a vítima, nasce, para o Poder Público,
o dever de indenizar, como constatado na espécie sub
judice.

E continua o jurista referido:

a indenização do dano deve abranger o que a víti-
ma efetivamente perdeu, o que despendeu, o que
deixou de ganhar em conseqüência direta e ime-
diata do ato lesivo do Poder Público, ou seja, deverá
ser indenizada nos danos emergentes e nos lucros
cessantes, bem como honorários advocatícios, cor-
reção monetária e juros de mora, se houver atraso
no pagamento. Além disso, nos termos do art. 5º, V,
da Constituição Federal, será possível a indeniza-
ção por danos morais (ob. cit., p. 342/343).

Em suma, está demonstrado salienter tantum
o nexo de causalidade entre o pedido e o fato que o
ensejou.

Nega-se, pois, provimento ao apelo do
Município.

Do apelo da autora.

Insurgiu-se a autora no que concerne à parte
da sentença que fixou, a título de danos morais, o
quantum correspondente a 50 salários mínimos.

O dano moral, como salientado à saciedade,
decorre de ato lesivo que afeta a personalidade do indi-
víduo, ou seja, sua integridade psíquica, seu bem-estar
íntimo. Por óbvio, sua reparação (dele, dano moral) não
comporta a recomposição das coisas ao seu status quo
ante, tida em conta a subjetividade do dano.

A Constituição Federal, no Título II, referente
aos direitos e garantias fundamentais, assegurou de
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modo expresso, em seu art. 5º, inciso V, o direito à
indenização por dano moral, sendo cediço que a
sanção pecuniária, em forma de indenização (por
dano moral), não pode ser interpretada como fonte
de enriquecimento do indenizado, como também não
deve-se transformar em veículo de incentivo à recal-
citrância do responsável pela reparação, no que
tange ao descumprimento das normas aplicáveis nas
relações de consumo.

Assim, ela (a reparação) deverá consistir no
pagamento de determinada quantia, com vistas a
uma satisfação compensatória da dor íntima, ou, em
outras palavras, uma compensação pelos dissabores
sofridos pela vítima, o constrangimento que suportou.

Não é tarefa das mais fáceis, e o quantum
indenizatório deverá ser fixado segundo prudente
arbítrio do julgador. A propósito, para a avaliação do
dano objeto destes autos, deve-se levar em conta a
posição social e a cultura do ofensor e do ofendido, a
maior ou menor culpa para a produção do evento, a
situação econômica das partes, a intensidade do
abalo sofrido pela vítima, a repercussão na coletivi-
dade, entre outros.

Portanto, moderado e adequado o valor arbi-
trado pela r. sentença, a título de danos morais,
desmecerendo ser revisto.

Deixa-se de reduzir o quantum arbitrado a títu-
lo de honorários de advogado (15% do valor da con-
denação), ante a inexistência de recurso específico a
respeito.

À luz do exposto, em preliminar, rejeitam-se
as nulidades argüidas e, no mérito, em reexame
necessário, confirma-se a r. sentença, prejudicados
os recursos voluntários.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
CONFIRMARAM A SENTENÇA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS.

-:::-

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO JUDICIÁRIO - CONDENÇÃO E PRISÃO INDEVIDAS -
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - INDENIZAÇÃO 

- Tem direito à indenização por danos morais e materiais a vítima de prisão ilegal, resultante de processo
penal irregular.

- A fixação da indenização por danos morais deve ser estabelecida em quantia que constitua uma punição para
o causador do dano e uma compensação para a vítima, sem que, contudo, fique caracterizado o enriqueci-
mento sem causa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.789387-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. AUDEBERT
DELAGE

Ementa oficial: Danos morais e materiais -
Reponsabilidade civil do Estado - Erro judiciário -
Condenação e prisão indevida. - Tem direito à indeni-
zação por danos morais e materiais a vítima de prisão
ilegal, resultante de processo penal irregular. A fixação
dos danos morais deve ser estabelecida em quantia que
constitua uma punição para o causador do dano e uma
compensação para a vítima, sem que, contudo, fique
caracterizado o enriquecimento sem causa.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à

unanimidade de votos, EM REFORMAR A SENTENÇA
PARCIALMENTE NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.

Belo Horizonte, 1º de abril de 2004. -
Audebert Delage - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Audebert Delage - Trata-se de reexa-
me necessário e apelações interpostas por Jorge
Gomes Pereira e Estado de Minas Gerais contra a sen-
tença de fls. 162/168, declarada às fls. 176/177, que
julgou procedente em parte o pedido inicial, para con-
denar o Estado de Minas Gerais a indenizar Jorge
Gomes Pereira em decorrência dos danos patrimoniais,
fixados em tantos salários mínimos quantos forem os
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meses da prisão, apuração feita com base no salário
mínimo em vigor na data da prisão, multiplicado pelo
número de meses; sobre o que se encontrar, correção
monetária a partir da data da prisão e juros de mora de
1% ao mês, contados da citação; e danos morais fixa-
dos em R$ 100.000 (cem mil reais) atualizados da sen-
tença, com juros legais a contar da citação. Condenou
ainda o Estado de Minas Gerais em custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, fls. 178/192, o
apelante Jorge Gomes Pereira pugna pela elevação
do valor dado aos danos materiais, aceitando-se a
sua estimativa, afirmando que o Estado não con-
testou o erro judiciário que lhe foi atribuído e que foi
beneficiado com a decisão transitada em julgado no
referido processo originário, fato que, por si só, impli-
ca a obrigação de reparar o dano na esfera cível. Em
relação aos danos morais, pleiteia a aplicação de 15
salários mínimos/dia dadas as peculiaridades do
caso, a repercussão na sociedade e a indignação
geral que causou. Assevera que o dano moral bus-
cado não visa ao seu enriquecimento, mas à
reparação satisfatória de um erro absurdo. Bate-se
ainda pela fixação da verba honorária entre 10% e
20% sobre o valor total da condenação.

O segundo apelante, Estado de Minas Gerais,
fls. 206/218, preliminarmente pugna pela prescrição
da pretensão autoral sob o argumento de que a
mesma está subordinada à prescrição qüinqüenal. In
casu a contagem do prazo teve início em 1993,
porquanto foi daí em diante que ocorreu o sofrimento
de danos materiais e morais. Quando menos, de se
ter como eventus damni a prolação da sentença con-
denatória do mesmo, também no ano de 1993.
Entende que os danos materiais foram fixados de
maneira elevada, uma vez que o apelado não fez
prova de seus rendimentos. Em relação aos danos
morais, demonstra seu descontentamento ante a
ausência de parâmetro do julgador para sua fixação,
entendendo que a quantia fixada (R$ 100.000,00) não
guarda a correlação com a situação econômica da víti-
ma, constituindo-se locupletamento indevido. Quanto
aos honorários advocatícios, afirma que a sentença
recorrida acolheu apenas parcialmente procedente a
pretensão, pelo que se revela, in casu, o enquadra-
mento da hipótese de sucumbência recíproca.

Como relatório, adoto, ainda, o da r. decisão
hostilizada, acrescentando que as contra-razões foram
regularmente apresentadas. A douta Procuradoria de
Justiça, em parecer do ilustre Dr. Márcio Heli de
Andrade, fls. 242/245, manifestou-se pela desneces-
sidade de intervenção ministerial no feito.

Conheço do reexame e dos apelos, eis que
preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Prefacialmente, consigno que, apesar de haver
relatado a revisão criminal que determinou a anulação
do processo em que Jorge Gomes Pereira havia sido
inicialmente condenado, não vislumbrei, na Lei Civil ou
no Regimento Interno deste egrégio Tribunal, nenhu-
ma causa de suspeição ou impedimento que me
impedisse de atuar no presente recurso.

Em relação à decadência alegada pelo
Estado de Minas Gerais, entendo que a mesma não
ocorreu.

O erro judiciário só restou caracterizado em 6
de agosto de 1999, uma vez que essa é a data do
trânsito em julgado da sentença absolutória resul-
tante da revisão criminal que anulou o processo
primeiro, em que o apelante havia sido condenado,
conforme documento de fl. 84.

Noticiam os autos que Jorge Gomes Pereira
foi denunciado, processado e condenado pela práti-
ca da infração penal descrita pelo artigo 157, § 3º,
última parte, c/c artigo 29 do Código Penal, sendo
detido em 25.04.1993, permanecendo preso por
mais de cinco anos e 1 mês, até que, por nova sen-
tença, proferida em virtude de revisão criminal que
anulou o processo a partir do interrogatório, foi
absolvido. Dessa forma, pleiteia danos morais e
materiais ante o erro judiciário a que foi submetido.

Conforme consignou a MM.ª Juíza senten-
ciante, a questão envolvendo responsabilidade objeti-
va dos agentes estatais, nos termos do artigo 37, § 6º,
da Constituição Federal, elimina a caracterização de
qualquer elemento subjetivo, independendo da verifi-
cação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da
existência do nexo de causalidade entre o ato e o
evento danoso. Sobre a responsabilidade estatal
decorrente de erro judiciário, leciona RUI STOCO:

A Constituição Federal de 1988 alçou o direito à
indenização por erro judiciário à condição de garantia
fundamental do cidadão, no artigo 5º, inciso LXXXV,
ao dispor que ‘O Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo da sentença’ (in Responsabilidade Civil do
Estado e Sua Interpretação Jurisprudencial, 2ª ed.,
São Paulo, RT Ed., 1996, p. 347/348).

Na hipótese contemplada nos autos, indu-
bitavelmente, comprovado está o erro judiciário gera-
dor da obrigação de indenizar do Estado. Tal fato
sequer foi objeto de contestação ou apelação, limi-
tando-se estas ao quantum arbitrado a título de
indenização e honorários advocatícios.

Em relação aos danos materiais fixados, enten-
do que decidiu com prudência e acerto a MM.ª Juíza
sentenciante. Na inicial, o apelante apresenta uma esti-
mativa de ganhos mensais de R$ 1.000,00. Tais valores
apresentam-se exagerados, em virtude da atividade
declarada, além de não terem sido carreados aos autos
elementos capazes de comprovar a afirmação.
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Dessa forma, filio-me ao entendimento adota-
do pela douta Juíza sentenciante ao presumir que os
ganhos de Jorge Gomes Pereira giravam em torno
de 1 salário mínimo mensal, porquanto valor maior
deveria ser devidamente comprovado nos autos.

Quanto à alegada ausência de comprovação
de rendimentos levantada pelo Estado de Minas
Gerais, entendo que a mesma não tem o condão de
impedir a fixação dos danos materiais, uma vez que
restou comprovado que o apelado exercia atividade
de onde retirava seu sustento, e a falta de condições
de comprovação de seus rendimentos mensais
advém da própria informalidade de sua profissão
(lavador de carros).

Assim, tenho que os danos materiais foram
corretamente fixados em primeiro grau.

Quanto aos danos morais, estes são inques-
tionáveis, em virtude do indevido encarceramento,
desconstituído por ausência do devido processo
legal. A dor e o sofrimento são absolutamente evi-
dentes, principalmente levando-se em consideração
a situação decadente do sistema prisional pátrio.

Entendeu por bem a Magistrada sentenciante
em fixar a indenização a título de danos morais em
R$ 100.000,00, o que é considerado elevado pelo
Estado de Minas Gerais, que pleiteia sua redução.

É certo que o critério de fixação dos danos
morais deve seguir dois parâmetros, alicerçando-se
a condenação no caráter punitivo para que o cau-
sador do dano sofra uma reprimenda pelo ato ilícito
praticado, assim como deve possuir um caráter de
compensação para que a vítima possa se recompor
do mal sofrido e da dor suportada.

A propósito, a doutrina e a jurisprudência têm
estabelecido critérios para o arbitramento do valor da
indenização, trazidos, v.g., nas circunstâncias do
fato, na condição do lesante e do ofendido, devendo
a condenação corresponder a uma sanção ao autor
do fato, para que não volte a cometê-lo. Ainda deve-
se levar em consideração que o valor da indenização
não deve ser excessivo a ponto de constituir fonte de
enriquecimento ilícito do ofendido, nem apresentar-
se irrisório, visto que, segundo observa MARIA
HELENA DINIZ:

Na determinação do dano moral, o juiz determina, por
eqüidade, levando em conta as circunstâncias de
cada caso, o quantum da indenização devida, que
deverá corresponder à lesão e não ser equivalente,
por impossível, tal equivalência. A reparação pecu-
niária do dano moral é um misto de pena e satisfação
compensatória. Não se pode negar sua função:
penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor;
e compensatória, sendo uma sanção que atenue a

ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao
ofendido, que poderá com a soma de dinheiro rece-
bida, procurar atender às necessidades materiais ou
ideais que repute convenientes, diminuindo, assim,
seu sofrimento (“A Responsabilidade Civil por Dano
Moral”, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9,
jan./fev. de 1996, p. 9).

Assim e neste contexto, considerando que o
valor da indenização não deve ser excessivo ou
irrisório e, principalmente, levando em consideração
a condição da vítima antes do ocorrido, que possuía
a atividade laboral de lavador de carros, tenho que o
quantum fixado de R$ 100.000,00 demonstra-se
excessivo e entendo por bem reduzi-lo para a quan-
tia equivalente a 100 salários mínimos, por seguir a
orientação de que a indenização dos danos morais
não se mede por cifras.

Em relação aos honorários advocatícios,
entendo que os mesmos foram corretamente fixa-
dos, com observância ao parágrafo 4º do artigo 20
do CPC, por ser parte vencida a Fazenda Pública.

Quanto à alegação do Estado de Minas Gerais
de sucumbência recíproca, a meu pensar, a mesma
não restou caracterizada, haja vista que a parte teve
sua pretensão acolhida, apenas, em valores diversos
dos pretendidos.

A decisão também merece censura na parte
em que determinou a aplicação da taxa de juros de
mora de 1% ao mês.

Deve ser aplicada a taxa de juros prevista nos
arts. 1.062 e 1.063 do Código Civil (em sua redação
antiga), ou seja, 6% (seis por cento) ao ano, a serem
contados a partir da data da citação.

Ante tais considerações, em reexame
necessário, modifico parcialmente a r. sentença para
fixar a condenação em danos morais em 100
salários mínimos e aplicar a taxa de juros de mora de
6% ao ano, mantendo-a inalterada no restante.
Prejudicadas as apelações.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

O Sr. Des. Carreira Machado - De acordo.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA
PARCIALMENTE NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 

-:::-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004214

viagem de ida e volta a Caeté, de carro, bem como da
residência do autor até a agência da Cemig” (fl. 97).

Opostos embargos declaratórios pela Cemig
(fls. 98/100), foram eles acolhidos, em parte, pela r.
decisão de fl. 102, que lhes concedeu (a eles,
embargos) “... efeitos infringentes, para declarar que
fica retirada da decisão de fls. 94/97 a condenação
da Cemig a arcar com os gastos com combustível...”.

Irresignado, apela o autor (fls. 104/112), às
seguintes alegações: a) que “... a recorrida causou
vários transtornos ao recorrente, comprovações
estas que contrariam toda a fundamentação contida
na sentença...” (fl. 105); b) que “... os transtornos (...)
não são apenas meros aborrecimentos ínfimos...” (fl.
105); c) que “... a recorrida, sem nenhuma justificati-
va e sem nenhum amparo legal, desfalcou a conta
corrente do recorrente, na data de 22.10.2001, sub-
traindo ilegalmente da mesma o valor de R$2.570,36
(...), em razão do débito automático da tarifa de ener-
gia elétrica...” (fl. 106); d) que “... essa desagradável
e assustadora subtração (...) impediu o recorrente de
adquirir um veículo automotor no valor de
R$8.000,00 para ser revendido por R$10.000,00,
conforme comprovado pelas testemunhas ouvidas...”
(fl. 107); e) que “... a manutenção da sentença (...)
nada mais é do que incentivar a recorrida a continuar
praticando o mesmo erro contra cidadãos de bem,
situação esta que é totalmente incabível...” (fl. 107);
f) que o fato, inconteste, “... trouxe desgastes físicos
e emocionais para o apelante, além de trazer prejuí-
zos financeiros...” (fl. 108); g) que, portanto, “... a
sentença deverá ser reformada na sua totalidade,
para condenar a recorrida à indenização ao recor-
rente pelos danos morais pleiteados na inicial, de
vez que não se trata apenas de meros incômodos ou
dissabores ao recorrente...” (fl. 109); h) que, mais,
deverá ser reformada, para condenar, ainda, a recor-
rida “... na indenização também da quantia de
R$2.000,00 (...) que o recorrente deixou de auferir na
transação de veículos...” (fl. 112).

Há contra-razões (fls. 115/119).

INDENIZAÇÃO - EMPRESA ESTATAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA COR-
RENTE DO CONSUMIDOR - NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA ESTATAL - NEGÓCIO INVIABILIZADO -

DANO MORAL - OPORTUNIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA

- Fica evidenciada a obrigação de indenizar, se demonstrado salienter tantum o nexo causal entre o fato ense-
jador do pedido indenizatório e o dano causado, ou seja, ter havido negligência do preposto da empresa
estatal fornecedora de energia elétrica, ao lançar débito automático na conta corrente do consumidor em
valor cinqüenta vezes maior do que o devido, desatenção que lhe causou prejuízo, por frustrar a realização
de negócio dependente do quantum indevidamente debitado em sua conta, desfalcando-a.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.02.732518-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. HYPARCO IMMESI

Ementa oficial: Indenização - Empresa estatal de
energia elétrica - Débito automático na conta corrente do
consumidor - Negligência do preposto da estatal -
Negócio inviabilizado - Dano moral - Oportunidade da
pretensão indenizatória. - Fica evidenciada a obrigação
de indenizar, se demonstrado salienter tantum o nexo
causal entre o fato ensejador do pedido indenizatório e
o dano causado, ou seja, ter havido negligência do pre-
posto da empresa estatal fornecedora de energia elétri-
ca, ao lançar débito automático na conta corrente do con-
sumidor em valor cinqüenta vezes maior do que o devi-
do, desatenção que lhe causou prejuízo, por frustrar a
realização de negócio dependente do quantum indevi-
damente debitado em sua conta, desfalcando-a.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2004. -
Hyparco Immesi - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Hyparco Immesi - Foi a apelação
interposta em ação de indenização por dano moral
ajuizada por Fernando Antônio de Queiroz contra a
Cemig-Companhia Energética de Minas Gerais.

A r. decisão de fls. 94 usque 97, da lavra da
experiente Magistrada Dr.ª Heloísa Helena de Ruiz
Combat, julgou procedente, em parte, o pedido, para
“... condenar a Cemig a indenizar o autor no valor cor-
respondente à correção monetária, pela Tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça, incidente sobre a quan-
tia de R$2.528,37, durante o período de 22.10.01 a
06.11.01, valor que continuará a ser atualizado, até o
efetivo pagamento” (fls. 96/97), além de juros de mora
de 1% e do valor gasto “... com combustível para uma
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Deixou-se de ouvir o Ministério Público de
segundo grau, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É, em síntese, o relatório. Passa-se à decisão.

Conhece-se do recurso, pois presentes seus
pressupostos de admissibilidade.

A ação de indenização foi ajuizada, tendo em
vista o fato de a Cemig ter, na data de 22.10.2001,
feito um débito em conta corrente do apelante, refe-
rente à tarifa de energia elétrica do sítio do autor, no
valor de R$2.570,36, quando, na verdade, apurou-se,
posteriormente, que o consumo real seria o de
R$41,99. Alega que, por conta “do ato irresponsável
da Cemig”, sofreu danos morais e danos materiais,
em decorrência de insuficiência de saldo para a
aquisição de um automóvel para revenda (sua ativi-
dade profissional), além de despesas com viagem
até Caeté (localidade de seu sítio).

Almeja se condene a Cemig, a indenizá-lo
pelos danos morais sofridos, no “... pagamento dos
juros de mora de um por cento ao mês, referente aos
15 dias em que a suplicada permaneceu com a
quantia de R$2.528,37 + a correção monetária desse
período sobre a quantia descontada a maior do supli-
cante + a condenação na indenização ao suplicante
da quantia de R$2.000,00, que deixou de auferir na
compra e venda do veículo...” (fl. 08), além dos ônus
sucumbenciais.

É, pois, fato inconteste que houve, realmente,
débito em conta corrente do apelante, em valor
cinqüenta vezes maior do que o real de seu consumo
de energia elétrica. É fato inconteste, também, a resti-
tuição do valor cobrado a maior, pela concessionária,
somente 15 dias após a efetivação do débito.

Inicialmente, analisar-se-á a existência, ou
não, do dano moral ao apelante.

Do dano moral.

A concessionária do serviço de energia elétri-
ca submete-se aos princípios norteadores da
Administração Pública, dentre eles os da legalidade,
moralidade e eficiência (CF, art. 37).

Necessário, portanto, aferir-se a existência de
nexo causal, ou seja, o reconhecimento do dano e a
negligência da Cemig, ao determinar a cobrança, o
que, se devidamente configurado, resultará na sua
responsabilização (dela, Cemig) pelos danos pes-
soais decorrentes.

In hac specie, o apelante comprovou, através
de testemunhas, que o dinheiro depositado em sua
conta corrente se destinava à aquisição de um veículo
para revenda (era a sua atividade profissional - compra
e venda de veículos).

Extrai-se dos depoimentos testemunhais:

... que o depoente ligou para o autor oferecendo um
carro, e ele disse que não poderia fazer a aquisição,
porque tinha verificado que a Cemig havia feito um
lançamento alto, de débito automático, na sua conta
corrente, e que então não tinha o dinheiro todo para
fazer o negócio... (testemunha Marco Antônio
Martins da Costa , fl. 72);

... que o autor comentou com o depoente que estava
fazendo a compra de um carro, e não pôde completar
o negócio porque houve um débito em sua conta cor-
rente, feito pela Cemig, e o autor disse que estava
chateado (...); que, na ocasião em que o autor con-
versou com o depoente, ele disse que esse veículo
que estava querendo comprar era para revender
(testemunha Mozart Coelho Mendes, fl. 74).

A perturbação moral é efeito natural da medi-
da irregular e arbitrária, que não se concretiza nem
se mede pela duração, permanência ou ampla divul-
gação do fato, pois a cobrança indevida, agravada
pelo débito em sua conta corrente, causou-lhe
transtornos, por óbvio.

O escopo da indenização é inibir condutas
ilícitas - como a praticada pela Cemig - e a atenu-
ação dos reflexos negativos (psicológicos e sociais)
do tratamento constrangedor que dispensou ao
usuário adimplente.

Por estar o autor (ora apelante) a objetivar
reparação por danos morais e por não haver a
requerida agido com a devida cautela ao enviar ao
apelante o boleto com cobrança indevida, tem-se
como incontroversa a conduta displicente e negli-
gente da parte dela (apelada), gerando, via de con-
seqüência, o dever de indenizar inserido na legis-
lação civil vigente.

Ademais, ficou demonstrado salienter tantum
o nexo de causalidade entre o fato ensejador do
pedido e o dano, ou seja, que da negligência de pre-
posto da Cemig resultou prejuízo ao apelante.

Passa-se, pois, à fixação da indenização.

O dano moral, como cediço, decorre de ato
lesivo que afeta a personalidade do indivíduo, ou
seja, sua integridade psíquica, seu bem-estar íntimo.
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Por óbvio, sua reparação (dele, dano moral) não
comporta a recomposição das coisas ao seu status
quo ante, tida em conta a subjetividade do dano.

Ressalte-se que a cobrança indevida é acintosa
ao consumidor de produtos ou de serviços essenciais,
além de caracterizar ilícito civil e autorizar a reparação
pecuniária do dano moral (e tipificar crime, em tese).

A Lex Major, em seu Título II, atinente aos direi-
tos e garantias fundamentais, assegurou de modo
expresso (art. 5º, inciso V), o direito à indenização por
dano moral, sendo cediço que a sanção pecuniária, em
forma de indenização por dano moral, não pode ser
assimilada como fonte de enriquecimento do indeniza-
do, como também não deve-se transformar em veícu-
lo de incentivo à recalcitrância do responsável pela
reparação, relativamente ao descumprimento das nor-
mas aplicáveis às relações de consumo.

Assim, ela (a reparação) deverá consistir no
pagamento de determinada quantia, com vistas a
uma satisfação compensatória da dor íntima, ou, em
outras palavras, uma compensação pelos dis-
sabores sofridos pela vítima.

Não é tarefa das mais fáceis, e o quantum
indenizatório deverá ser fixado segundo prudente
arbítrio do julgador. A propósito, para a avaliação
dessa espécie de dano, deve-se levar em conta a
posição social e a cultura do ofensor e do ofendido, a
maior ou menor culpa na produção do evento, a situ-
ação econômica das partes, a intensidade do abalo
sofrido pela vítima, a repercussão na coletividade e
outros. É de se destacar, também, que o desconto na
conta corrente do apelante de valor significativamente
maior que o realmente devido, a par de lhe causar
transtornos e abalo, não deve ser considerado abalo
de grande monta e nem acarretador de considerável
repercussão na comunidade. Saliente-se que o paga-
mento foi acatado pelo banco-sacado.

Portanto, é devida a indenização por dano
moral, que tem, inclusive, caráter pedagógico, ou seja,
evitar a prática futura de outros atos dessa natureza.

Assim, o valor da diferença entre o valor pago
e o efetivamente devido pelo apelante deve ser o
valor da indenização a ser-lhe paga pela Cemig, por
danos morais, isto é, R$2.528,35 (dois mil, quinhen-
tos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).

Saliente-se que o apelante, apesar de nomi-
nar a ação de “ação de dano moral”, objetivou, tam-
bém, ser indenizado por dano material “... da quantia
de R$2.000,00 (...), que deixou de auferir na compra

e venda do veículo descrito no item 6º, em razão do
lançamento do débito indevido feito pela suplicada na
conta do suplicante” (fl. 08). Pretendeu, mais, ser
ressarcido da “... correção monetária desse período
sobre a quantia descontada a maior...” (fl. 08).

No que tange à condenação em correção
monetária, resignou-se a apelada, restando a análise
apenas da indenização de R$2.000,00.

Ora, responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, segundo ALEXANDRE DE MORAES, tem
como requisitos a

ocorrência do dano; ação ou omissão administrati-
va; existência de nexo causal entre o dano e a ação
ou omissão administrativa e a ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal (Direito
Constitucional, 10ª edição, Editora Atlas S.A., p.
341).

Posto à mostra que o dano sofrido decorre de
ação ou omissão de agente público, sem que para tal
tenha concorrido, com exclusividade, a vítima,
nasce, para o Poder Público, o dever de indenizar.

E continua:

... a indenização do dano deve abranger o que a víti-
ma efetivamente perdeu, o que despendeu, o que
deixou de ganhar em conseqüência direta e imediata
do ato lesivo do Poder Público, ou seja, deverá ser
indenizada nos danos emergentes e nos lucros ces-
santes, bem como honorários advocatícios, correção
monetária e juros de mora, se houver atraso no paga-
mento. Além disso, nos termos do art. 5º, V, da
Constituição Federal, será possível a indenização por
danos morais (ob. cit., p. 342/343).

Todavia, não se repara dano potencial ou
hipotético, conforme decidiu o egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:

Não é indenizável o chamado dano remoto, que seria
conseqüência indireta do inadimplemento, envolven-
do lucros cessantes para cuja efetiva configuração
tivessem de concorrer outros fatores que não fosse
apenas a execução a que o devedor faltou (Ac. da 13ª
Câmara, em apelação, Rel. Des. Franklin Neiva, j. em
24.11.92, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, 4ª
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 655).

Apesar da ampla oportunidade, o apelante não
comprovou ter sofrido prejuízo material com a
cobrança indevida. Logo, nada existe para ser indeni-
zado a título de dano material e, neste aspecto, por-
tanto, a sentença deve ser mantida.
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Sobreleva acrescer que o valor da conta men-
sal de energia elétrica do sítio do apelante não ultra-
passa R$42,00 (fl. 02), e há , nos autos, comprovante
de quantum ainda menor (fl. 10).

À luz do exposto, dá-se provimento, em parte,
ao apelo, para condenar a apelada Cemig a indenizar
o apelante, a título de danos morais, no quantum de
R$2.528,35 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e
trinta e cinco centavos), acrescidos de correção mone-
tária desde a data do efetivo dano e juros moratórios
de 1% ao mês.

Em conseqüência, condena-se a Cemig ao
pagamento de 65% das custas, e em honorários advo-
catícios, estes de R$ 200,00. Arcará o apelante com os
restantes 35% das custas, e com os honorários advo-
catícios fixados em R$ 100,00. Compensar-se-ão os
honorários advocatícios, uma vez que não se insurgiu o
apelante, no que concerne a esse comando sentencial.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Audebert Delage - De acordo.

O Sr. Des. Moreira Diniz - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

-:::-

ALIMENTOS - REVISIONAL - PARALISAÇÃO DO PROCESSO - AÇÃO ORIGINÁRIA DE HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - CAUSAE PETENDI DIVERSAS -

ART. 105, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - HIPÓTESE NÃO CONCRETIZADA - INADIMPLEMENTO -
PRISÃO CIVIL - REGULARIDADE DO DECRETO - ORDEM DENEGADA

- O julgamento de agravo de instrumento anteriormente aforado, confirmando decreto de prisão civil de
devedor de alimentos, mas contendo causa petendi diversa da constante da ação originária de habeas cor-
pus, não concretiza a hipótese do art. 105, I, c, da Constituição da República. Nesse caso, não é devida a
remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.

- O exame de habeas corpus contra decreto de prisão do devedor de alimentos restringe-se à verificação
da legalidade da reprimenda judicial e à competência de seu prolator. Atendidos os requisitos e per-
sistindo o inadimplemento, a ordem deve ser denegada.

- A paralisação eventual do processo relativo à ação revisional de alimentos reclama outra providência
que não o habeas corpus. Logo, não há como conceder a ordem.

HABEAS CORPUS (CÍVEL) Nº 1.0000.03.404644-1/000 - Comarca de Divinópolis - Relator: Des. CAETANO
LEVI LOPES

Ementa oficial: Ação originária de habeas corpus
- Ação de execução de alimentos - Agravo de instru-
mento anterior - Causae petendi diversas - Art. 105, I, a,
da Constituição da República - Hipótese não concretiza-
da - Inadimplemento - Prisão civil - Regularidade do
decreto - Ordem denegada. - 1. O julgamento de agra-
vo de instrumento anteriormente aforado, confirmando
decreto de prisão civil de devedor de alimentos, mas
contendo causa petendi diversa da constante da ação
de habeas corpus, não concretiza a hipótese do art. 105,
I, c, da Constituição da República. Nesse caso, não é
devida a remessa do feito ao egrégio Superior Tribunal
de Justiça. - 2. O habeas corpus contra decreto de
prisão do devedor de alimentos tem âmbito restrito de
exame. A verificação circunscreve-se à legalidade da
reprimenda judicial e à competência de seu prolator. - 3.
Atendidos os requisitos e persistindo o inadimplemento,
a ordem deve ser denegada. - 4. Habeas corpus
denegado.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DENE-
GAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 30 de março de 2004. -
Caetano Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - O paciente
aforou esta ação de habeas corpus contra o Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível de Divinópolis. Aduziu ter
proposto ação revisional de alimentos contra os
interessados P.C.M. e V.C.M. e o processo encontra-
se paralisado. Acrescentou que os interessados
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requereram execução de alimentos, e o paciente
teve a prisão civil decretada. Entende que a parali-
sação do processo constitui abuso de poder porque
está impedido de provar a impossibilidade quanto ao
adimplemento da obrigação alimentar.

Preliminar do Ministério Público.

O digno Procurador de Justiça, Dr. Renato
Martins Jacob, ao emitir o parecer de fls. 107/109-TJ,
opinou pela remessa do feito ao egrégio Superior
Tribunal de Justiça porque este Tribunal de Justiça,
julgando agravo de instrumento, confirmou a prisão
civil do paciente. Entende que passou a ser autori-
dade coatora.

Com a devida vênia, tenho que não está con-
cretizada a hipótese prevista no art. 105, I, c, da
Constituição da República.

Ocorre que o acórdão acostado às fls.
122/123-TJ e que julgou o Agravo de Instrumento nº
336.946-9/000 noticia que o Julgador de primeiro
grau recusou as justificativas, na decisão agravada,
e decretou a prisão civil do paciente. A matéria cons-
tante do recurso, portanto, foi a revisão da inter-
locutória, buscando o acato da justificativa. Aqui, a
impetração tem por fundamento fático a paralisação
do processo relativo à ação revisional de alimentos.
Em outras palavras, a causa petendi, neste feito, é
diversa daquela constante do recurso. Logo, a norma
constitucional não foi concretizada. Assim, com a
devida vênia, rejeito a preliminar.

Mérito.

No mérito, a digna Julgadora de primeiro grau
prestou informações às fls. 68/69 e noticiou que o
paciente foi liberado porque efetuou pagamento par-
cial da dívida, mas, em ofício posterior, afirmou que
ele continua preso por não ter havido pagamento.

Diante das informações contraditórias, enten-
do que não está prejudicada a impetração. Estes os
fatos.

Em relação ao direito, sabe-se que a prisão
civil é exceção, pois, na atualidade, como regra, não
existe vis compulsiva sobre a pessoa do devedor na
medida em que a execução recai sobre seu
patrimônio. A situação excepcional fica circunscrita
ao devedor de alimentos e ao depositário infiel. Mas
deve haver inadimplemento voluntário inescusável
porque a prisão civil não é pena, mas instrumento de

coerção, para que a obrigação seja cumprida. Nesse
sentido, eis a lição de ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO,
Prisão Civil por Dívida, 2. ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2000, p. 183:

A Constituição de 1988, por preocupação de seus
Constituintes, percebendo a violência contida, fria-
mente, nos textos anteriores, fixou um limite de sua
atuação, embora mantendo a prisão civil por dívida,
quanto às duas exceções.

Assim, tanto no caso do depositário infiel, quanto do
devedor inadimplente de alimentos, não será possível
o decreto de prisão, provando-se que o descumpri-
mento não é voluntário, nem irrecusável. O devedor,
assim, não poderá agir dolosamente ou recusar, sem
qualquer escusa, seu cumprimento obrigacional.

Como visto, essa prisão civil por dívida, irracional, ilógi-
ca e antiética, existiu, mais, no tempo, em razão do
depositário infiel.

A explicação de sua natureza, de não constituir
pena, mas meio de coerção ao cumprimento obriga-
cional, não encontra razão no Direito Privado, pois
ser preso em razão de pena ou coerção, como dito,
é ser preso, é perder temporariamente a liberdade.”

Em sede de habeas corpus, entretanto, não
se deve adentrar o mérito do inadimplemento, mas o
julgamento circunscreve-se ao exame da legalidade
do decreto de prisão civil. Esse entendimento foi
cristalizado pelo Grupo de Câmaras Criminais deste
Tribunal na Súmula nº 60, que dispõe:

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar,
o âmbito de cognoscibilidade do habeas corpus se
restringe ao aspecto da legalidade, isto é, se a
decisão está devidamente fundamentada e foi pro-
latada por juízo competente.

Ora, a decisão trasladada às fls. 15/17-TJ
atende os referidos requisitos. E a paralisação even-
tual do processo relativo à ação revisional reclama
outra providência que não o remédio heróico. Logo,
não há como conceder a ordem.

Com estes fundamentos, denego a ordem de
habeas corpus.

Sem custas.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De acordo.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

-:::-
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NASCITURO - RECONHECIMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE MENTAL
OU VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA

- É válido o reconhecimento de nascituro havido fora do casamento, por escritura pública, autorizado pelo
art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.560/92, em face de disposição do Código Civil, que põe a salvo os direitos do nasci-
turo desde a concepção, impondo-se a confirmação da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedi-
do de anulação desse ato, formulado por outro ascendente, ante a ausência de prova da alegada incapaci-
dade ou de vício de vontade do falecido pai, ao reconhecer em vida, pouco antes do falecimento, a filiação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.336031-0/000 - Comarca de Montes Claros - Relator: Des. FERNANDO
BRÁULIO

Ementa oficial: Nascituro - Reconhecimento
por escritura pública - Incapacidade mental ou vício de
vontade - Ausência de comprovação da alegação -
Ação anulatória - Improcedência - Improvimento da
apelação. - É válido o reconhecimento de nascituro
havido fora do casamento, por escritura pública,
autorizado pelo art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.560/92, em
face do disposto no art. 4º, segunda parte, do Código
Civil, que põe a salvo os direitos do nascituro desde a
concepção, impondo-se a confirmação da sentença
pela qual foi julgado improcedente o pedido de anu-
lação desse ato, formulado por outro ascendente,
ante a ausência de prova da alegada incapacidade ou
de vício de vontade do falecido pai, ao reconhecer em
vida, pouco antes do falecimento, a filiação.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2004. -
Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço da
apelação, recurso próprio, tempestivo, regularmente
preparado.

Impõe-se o improvimento da apelação, para
confirmar-se a sentença apelada.

Trata-se de apelação interposta pela autora,
da sentença mediante a qual o MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros julgou
improcedente a ação anulatória de registro civil efe-
tuado mediante escritura de reconhecimento de nasci-
turo firmada, em vida, pelo falecido pai do réu.

O argumento com base no qual o apelante
busca a reforma da sentença apelada, com a conse-

qüente decretação da procedência do seu pedido, é o
de que, não obstante a Lei nº 8.560/92 permita o
reconhecimento de qualquer criança por escritura
pública ou por escrito particular, essa permissão não
prevalece em relação ao caso ora em julgamento, em
que o reconhecimento feito pelo de cujus foi o de filho
nascituro, o que não era admissível porque essa
forma de reconhecimento exige sempre a manifes-
tação do pai vivo presente ao ato.

Entende a apelante que o reconhecimento feito
pelo suposto pai no sexto mês da gravidez não pode
prevalecer, porque, ao assinar a escritura pública de
reconhecimento do filho nascituro, o pai se achava
gravemente enfermo, em estado terminal, estando sob
o efeito de pesada dosagem de radioterapia e
quimioterapia, motivo pelo qual não estava em
condições de se manifestar validamente sobre a filiação,
tanto é assim que, ante a recusa do oficial do Registro
Civil a proceder à averbação, ela teve que ser feita
mediante alvará expedido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca, estabelecendo em face da avó-
apelante um vínculo de parentesco e a conseqüente
obrigação material de amparar a criança, em procedi-
mento de jurisdição voluntária, privando-a da ampla
defesa do contraditório no devido processo legal.

Razão não lhe assiste, data venia.

A Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que
regula a investigação de paternidade dos filhos havi-
dos fora do casamento, a qual permite, em seu art. 1º,
inciso II, como providência irrevogável, o reco-
nhecimento por escritura pública ou escrito particular,
a ser arquivado em cartório, dos filhos havidos fora do
casamento, deve ser interpretado de conformidade
com o disposto no art. 4º, segunda parte, do Código
Civil vigente ao tempo do reconhecimento, por força do
qual “a lei põe a salvo desde a concepção os direitos
do nascituro”.

Como o art. 1º da Lei nº 8.560/92 não faz
ressalva alguma quanto ao reconhecimento do nasci-
turo, o entendimento que se impõe é o de que ele é
válido quando levado a efeito por uma das formas nele
previstas.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004220

O Sr. Des. Silas Vieira - Sr. Presidente. O
documento que se busca invalidar é uma escritura
pública de reconhecimento de filho nascituro. No
caso, o documento público faz prova não só da sua
afirmação, mas, também, dos fatos que o escrivão, ou
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em
sua presença.

Não se desimcubiu a autora da ação de trazer
aos autos prova convincente quanto aos fatos consti-
tutivos de seu direito.

Acompanho o eminente Des. Relator e, tam-
bém, nego provimento.

O Sr. Des. Edgard Penna Amorim - Sr.
Presidente. Acompanho o eminente Relator para
negar provimento ao recurso. Com efeito, tratando-
se, embora, de matéria em relação à qual se possa
instaurar polêmica, a solução oferecida por S. Ex.ª é
bastante razoável, sobretudo na medida em que, na
esteira do Código Civil, protege os direitos do nasci-
turo, entre os quais releva o da paternidade.

Assim, não logrando a autora provar os alega-
dos vícios da manifestação de vontade do pai do réu
quando ainda vivo, formalizada perante o Tabelião de
Notas, há de prevalecer a presunção de veracidade do
ato por este último anotado.

Com estes despretensiosos acréscimos,
acompanho o eminente Relator e nego provimento à
apelação, condenada a apelante nas respectivas
custas.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

A apelante, à qual incumbia o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consistente na ale-
gação de que o falecido pai do apelado não tinha
condições físicas e psíquicas para praticar valida-
mente o ato contra o qual ela se insurge, nenhuma
prova produziu dessa alegação, pelo que deve
prevalecer a afirmação do tabelião do Cartório do 2º
Ofício de Notas de Montes Claros, que lavrou a
escritura pública de reconhecimento, o qual possui fé
de ofício, gozando a sua declaração de presunção
juris tantum de veracidade, não invalidada por prova
contrária, constando que o declarante compareceu
pessoalmente à sua presença e manifestou o seu
propósito de reconhecer o filho nascituro cujo nome
foi por ele declinado.

Ocorre, finalmente, que a autora, ora
apelante, se atém unicamente ao aspecto formal do
reconhecimento, não contestando a paternidade,
cuja presunção de veracidade não invalidada por
prova contrária se acha evidenciada pelas circuns-
tâncias retratadas nos autos do processo.

Válido é, portanto, o reconhecimento de nasci-
turo por escritura pública, autorizado pelo art. 1º,
inciso II, da já citada lei, ante a faculdade assegurada
pelo Código Civil, que põe a salvo os direitos do nas-
cituro, desde a concepção, impondo-se a confirmação
da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedi-
do de anulação desse ato, ante a ausência de prova
da alegada incapacidade ou de vício de vontade do
falecido pai, ao reconhecer em vida, pouco antes do
falecimento, a filiação.

Com esses fundamentos, nego provimento à
apelação para confirmar a sentença apelada.

-:::-

PENSÃO POR MORTE - MULHER SEPARADA JUDICIALMENTE - RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
- DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - CONFIGURAÇÃO - ÚNICA DEPENDENTE - DIREITO À INTEGRALIDADE

DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO - ART. 40, § 7º, DA CF - AUTO-APLICABILIDADE

- Deve-se reconhecer o direito à pensão integral à ex-mulher de segurado falecido, única dependente do ex-
segurado, se no ato da separação judicial lhe foi assegurada prestação alimentícia, caracterizando a
dependência econômica.

- Dependência econômica, para a lei previdenciária, corresponde a um estado de fato, não a uma decorrência
puramente jurídica das relações entre parentes, na medida em que essas relações, tais como aquelas disci-
plinadas na lei civil, estão muitas vezes, sob esse aspecto, em divórcio com a realidade social.

- O direito dos dependentes não ligados ao segurado por relações derivadas de direito de família, como o dos
demais, surge quando ocorrentes duas situações que devem coexistir: a existência de relação jurídica de vin-
culação entre o segurado e a instituição previdenciária e a de dependência, tal como a lei a admitir, entre o
segurado e o pretendente da prestação. Todavia, o direito do dependente não é um direito transmitido pelo
segurado. É, na realidade, jus proprium, que pelo dependente pode ser exercido contra a instituição, pois,
desde que se aperfeiçoem aquelas duas situações, o dependente passa a ostentar esse direito subjetivo.
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- O § 7º do art. 40 da Constituição Federal é auto-aplicável, não violando o disposto no art. 195, § 5º, da
mesma Carta Magna, tampouco a Lei Complementar nº 101/2000.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.988813-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. GOUVÊA RIOS

Ementa oficial: Previdenciário - Pensão por
morte - Mulher separada judicialmente que recebe ali-
mentos - Direito à integralidade dos vencimentos do
servidor falecido. - Deve-se reconhecer o direito à pen-
são integral à ex-mulher do segurado falecido se, no ato
da separação judicial, lhe foi assegurada prestação ali-
mentícia, caracterizando dependência econômica.
Dependência econômica, para a lei previdenciária, cor-
responde a um estado de fato, não a uma decorrência
puramente jurídica das relações entre parentes, na
medida em que essas relações, tais como aquelas dis-
ciplinadas da lei civil, estão muitas vezes, sob esse
aspecto, em divórcio com a realidade social. O § 7º do
art. 40 da Constituição Federal é auto-aplicável, não
violando o disposto no art. 195, § 5º, da Constituição
Federal, tampouco a Lei Complementar nº 101/2000. “O
direito desses dependentes, como dos demais, surge
quando ocorrentes duas situações que devem coexistir:
a existência de relação jurídica de vinculação entre o
segurado e a instituição previdenciária e a de
dependência, tal como a lei a admitir, entre o segurado
e o pretendente da prestação. Entretanto, o direito do
dependente não é, como se poderia pensar, um direito
transmitido pelo segurado. É ele, na realidade, jus pro-
prium, que pelo dependente pode ser exercido contra a
instituição, pois, desde que se aperfeiçoem aquelas
duas situações, o dependente passa a ostentar esse
direito subjetivo”.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIR-
MAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2004. -
Gouvêa Rios - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gouvêa Rios - Conheço da remessa
de ofício, bem como do recurso voluntário, presentes os
requisitos de admissibilidade - fls. 112-v.-113, isento o
apelante voluntário do preparo ope legis.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ipsemg, contra a r. sentença de fls. 110/112, susten-

tando a não-comprovação, pela apelada, de recebimen-
to de prestação alimentícia; violação dos arts. 40 e 195,
§ 5º, da Constituição Federal, que proíbem a criação ou
majoração de benefício sem a correspondente fonte de
custeio; violação da Lei Complementar nº 101/2000, que
prevê a necessidade de manutenção do equilíbrio finan-
ceiro e atuarial dos institutos da previdência, e, por fim,
violação do art. 20 do Código de Processo Civil, ao se
fixarem os honorários advocatícios.

O Ministério Público entendeu desnecessária
sua intervenção nestes autos - fls. 107/108

A recorrida ajuizou ação declaratória com pedi-
do de tutela antecipada, visando à obtenção de pensão
por morte e assistência médico-hospitalar de seu ex-
marido, de quem era separada judicialmente desde 11
de julho de 1979, data em que passou a receber pen-
são alimentícia, nos termos da cláusula 8ª do acordo de
separação consensual homologado judicialmente, pos-
suindo direito de receber a integralidade do benefício,
nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, vez
que era a única dependente do ex-segurado.

O Ipsemg apresentou defesa alegando, em
síntese, que o direito de viúva separada judicial-
mente de receber os benefícios de ex-segurado
somente prevalece se comprovado o efetivo recebi-
mento de pensão alimentícia, o que não foi observa-
do no caso em apreço, sendo que a apelada não
provou, também, que o pagamento da pensão ali-
mentícia era feito com o produto dos proventos do
ex-segurado.

A Lei Complementar nº 64/2002, que institui o
regime próprio de previdência e assistência social
dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais,
em seus artigos 4º e 5º, assim dispõe acerca da
condição e perda da qualidade de dependente:

Art. 4º. São dependentes do segurado, para os fins
desta lei:

I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emanci-
pado, menor de vinte e um anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, menor de vinte e um
anos ou inválido.

Art. 5º. A perda da qualidade de dependente ocorre:
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I - para o cônjuge:

a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto
não lhe for assegurada a prestação de alimentos.

Destarte, o cônjuge é dependente do segura-
do, mesmo com a separação judicial, desde que seja
assegurada a prestação de alimentos.

No caso em apreço, a apelada se separou
judicialmente do seu marido, ficando acordado,
entretanto, pagamento de pensão alimentícia, con-
soante item 8º do acordo de separação devidamente
homologado e juntado à fl. 27, razão pela qual restou
satisfeito o requisito final da alínea a, inciso I, art. 5º,
da LC 64/2002, qual seja: ficar assegurada
prestação de alimentos.

Nessa senda, improcede a alegação do
apelante no sentido de que não houve a compro-
vação, pela apelada, de recebimento de prestação ali-
mentícia, uma vez que tal requisito não está previsto
da legislação aplicável ao caso sub examine.

Dependência econômica, para a lei previden-
ciária, corresponde a um estado de fato, não a uma
decorrência puramente jurídica das relações entre pa-
rentes, na medida em que essas relações, tais como
aquelas disciplinadas na lei civil, estão muitas vezes,
sob esse aspecto, em divórcio com a realidade social.

Pertinente a transcrição de trecho do recente
voto do Desembargador Alvim Soares, que, ao apre-
ciar questão análoga, assim decidiu:

É fato incontroverso que ao se separarem firmaram
acordo perante o Juízo da Vara Cível da Comarca
de Nova Lima, ficando estipulado que ele pagaria
uma pensão alimentícia a ela. Ora, não se pode
colocar em dúvida a dependência econômica da
autora em relação ao segurado, e, a vingar a inter-
pretação dada pelo Instituto, estar-se-ia colocando
em desamparo o dependente do segurado, que
contribuiu durante a sua vida, para que seus depen-
dentes não ficassem desamparados. Perceber,
assim, que referida interpretação vai de encontro à
própria razão de ser do Instituto de Previdência.

Realça-se que restou comprovado que a apelada
era, na época do falecimento do segurado,
consignatária de alimentos por força de sentença de
divórcio, encontrando-se, portanto, na condição de
dependente do mesmo... (TJMG, Apelação Cível nº
1.0000.00.340320-1, 7ª Câmara Cível, DJ de
14.08.2003).

No mesmo sentido foi a decisão proferida
pelo TJMG, nos autos da Apelação Cível nº

1.0000.00.210969-2/001, publicada em 14.11.2002,
cujo Relator foi o Desembargador Kildare Carvalho.

Cumpre ressaltar os ensinamentos de CARLOS
ALBERTO PEREIRADE CASTRO, acerca do benefício
intitulado pensão por morte:

A pensão por morte é o benefício pago aos depen-
dentes do segurado, homem ou mulher, que falecer,
aposentado ou não, conforme previsão expressa do
art. 201, V, da Constituição Federal, regulamentada
pelo art. 74 da Lei RGPS. Trata-se de prestação de
pagamento continuado, substituidora da remunera-
ção do segurado falecido. Em face disto, considera-
se direito irrenunciável dos benefícios que fazem jus
à mesma (in Manual de Direito Previdenciário, 3ª ed.,
São Paulo, LTr, 2002, p. 495).

A pensão por morte, como a própria desig-
nação deixa entrever, tem natureza extremamente
assistencialista, donde, por isso mesmo, houve a
excepcionalidade, para ela, do período de carência
(cf. art. 26, I, da Lei nº 8.213/91).

De forma cristalina FEIJÓ COIMBRA (Direito
Previdenciário Brasileiro, Edições Trabalhista, 10ª
edição, 1999, p. 97), enfocando o dependente na
Previdência Social, traz verbis:

Precisamente porque as relações derivadas do
Direito de Família são insuficientes para explicar
todas as situações de dependência que a vida pode
exibir, é que a lei previdenciária cria direitos, dos quais
aponta titulares não ligados ao segurado por aque-
las relações.

O direito desses dependentes, como dos demais,
surge quando ocorrentes duas situações que devem
coexistir: a existência de relação jurídica de vincu-
lação entre o segurado e a instituição previdenciária
e a de dependência, tal como a lei a admitir, entre o
segurado e o pretendente da prestação. Entretanto,
o direito do dependente não é, como se poderia pen-
sar, um direito transmitido pelo segurado. É ele, na
realidade, ius proprium, que pelo dependente pode
ser exercido contra a instituição, pois desde que se
aperfeiçoem aquelas duas situações o dependente
passa a ostentar esse direito subjetivo.

Superada a questão da qualidade de depen-
dente à apelada, passo à apreciação da suposta
inaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição
Federal, que, segundo o apelante, não pode ser ana-
lisado de forma isolada, sob pena de violação do art.
195, § 5º, da Carta Magna e da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

O apelante defende que a decisão monocrática,
ao julgar procedente o pedido da apelada, na verdade
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criou um benefício sem a correspondente fonte de
custeio (art. 195, § 5º, CF), o que afetaria o equilíbrio
financeiro da previdência social (art. 69, LC 101/2000).

Mais uma vez, o direito não socorre as preten-
sões do apelante, vez que a natureza da sentença
monocrática não é constitutiva, mas, eminentemente
declaratória, ou seja, apenas reconheceu uma
relação jurídica preexistente, qual seja, a condição da
apelada de dependente de ex-segurado.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR assim
conceitua a sentença declaratória:

Há sentenças cujo efeito não é senão o de declarar a
certeza da existência ou inexistência de relação jurídi-
ca, ou da autenticidade ou falsidade de documento.
(...)

Na sentença declaratória, o Órgão Judicial, verificando
a vontade concreta da lei, apenas certifica a existência
do direito, e o faz sem o fim de preparar a consecução
de qualquer bem, a não ser a certeza jurídica (in Curso
de Direito Processual Civil, v. I, Rio de Janeiro,
Forense, 2003, p. 469).

Assim, não há que se falar em violação do art.
195, § 5º, da Carta Magna e da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez que
o Poder Judiciário não está criando qualquer benefício,
mas apenas certificando a existência do direito da
apelada em receber os benefícios de seu ex-marido.

Ademais, a fonte de custeio do benefício con-
cedido à apelada decorreu das inúmeras contribuições
previdenciárias levadas a termo pelo ex-segurado,
porquanto o mesmo era aposentado pelo Ipsemg.

Feitas essas considerações, a aplicabilidade do
artigo 40, § 7º, da Constituição Federal é medida de
direito. O referido texto legal, alterado pela Emenda
Constitucional nº 20/98, dispõe, expressamente, que:

Art. 40 (...)

§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da
pensão por morte, que será igual ao valor dos proven-
tos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a
que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 3º.

Correta, portanto, a decisão que determinou,
a título de pensão, o pagamento do valor integral dos
proventos do servidor se estivesse na ativa.

Este eg. Tribunal, inclusive, já teve oportu-
nidade de reconhecer a aplicabilidade imediata do §
7º do art. 40 da CF, in verbis:

Previdenciário - Pensão - Beneficiário - Direito à inte-
gralidade dos vencimentos do servidor falecido - Art.
40, § 7º, da CR/88. - A jurisprudência reiterada e
pacífica deste Tribunal é no sentido de que tem apli-
cação imediata, não dependendo de regulamentação,
a norma inserta no art. 40, § 5º, da CF/88 (atual § 7º,
redação conferida pela EC 20/98), sobre o cálculo de
pensão, levando-se em consideração a totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido (TJMG,
Apelação Cível 1.0024.03.894754-5, Rel. Des.
Geraldo Augusto, C. Cível, DJ de 05.12.2003).

Por derradeiro, a irresignação do apelante no
tocante à fixação dos honorários sucumbenciais é
totalmente desprovida de fundamentação jurídica.

De fato, como bem afirmou o apelante, nas
causas em que for vencida a Fazenda Pública, o julga-
dor deve aplicar a norma contida no § 4º do art. 20 do
CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios;
contudo, observados os contornos delineados no § 3º
do referido dispositivo. Sendo assim, nada impede que
fixe a verba em termos percentuais.

Seguindo o comando legal, o Julgador
monocrático condenou “o Ipsemg ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos hono-
rários advocatícios de sucumbência, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do art. 20, § 4º, do CPC” (fls. 112).

Insta esclarecer que, apesar de o valor da
causa ter sido irrisório (R$1.000,00), os advogados da
apelada, interessados diretos, não se insurgiram con-
tra a decisão de fls. 110/112, o que impede a modifi-
cação, por esse Tribunal, do valor dos honorários de
sucumbência, sob pena de caracterizar a reformatio in
pejus, expressamente vedada pelo ordenamento
jurídico brasileiro.

Por tais fundamentos, em reexame necessário,
mantenho a r. sentença na sua totalidade, prejudicado
o recurso voluntário.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - De acordo.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

-:::-
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EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO INDEVIDO PELO FISCO - EXECUTADO - MANIFESTAÇÃO NOS
AUTOS - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA - ÔNUS

SUCUMBENCIAIS - PAGAMENTO A CARGO DA EXEQÜENTE

- Se a Fazenda Pública opõe execução fiscal, embora já quitado o débito, e somente dela desiste depois que
o executado se manifesta nos autos, por intermédio de advogado que foi obrigado a contratar para promover
sua defesa, opondo embargos ou não, deve ela suportar os ônus da sucumbência, não podendo a mesma
invocar em seu favor a regra inserta no art. 26 da Lei nº 6.830/80, para se ver liberada do pagamento das
despesas processuais e da verba de patrocínio.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.340390-4/000 - Comarca de Contagem - Relator: Des. BRANDÃO TEIXEIRA

Ementa oficial: Execução fiscal - Desistência
pela Fazenda Pública - Condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais - Precedentes jurisprudenciais. -
Conforme precedentes do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, se a exeqüente opõe execução fiscal indevida e
somente dela desiste depois que o executado se mani-
festa nos autos, opondo embargos ou não, deve supor-
tar os ônus da sucumbência. Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Brandão Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Brandão Teixeira - Cuidam os pre-
sentes autos de recurso de apelação interposto da
sentença que, na ação incidental de embargos opos-
ta por Irmãos Bretas, Filhos e Cia. Ltda. contra exe-
cução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado
de Minas Gerais, julgou procedente o pedido e insub-
sistente a execução, condenando a FPE ao paga-
mento das custas processuais e dos honorários advo-
catícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução (fls. 36/39).

Inconformada, insurge-se a Fazenda Estadual
contra a sentença, alegando que, tendo verificado que
o executado pagou o débito, ressalvou apenas o
pagamento das custas finais, que remontavam a R$
650,00 (seiscentos e cinqüenta reais). Afirma que
desistiu da execução, sem ônus para as partes, na
forma do art. 26 da LEF. Por fim, pugna pela redução
da verba honorária, que deveria ser arbitrada con-
siderando o valor dos presentes embargos, e não o
valor da execução fiscal (fls. 40/43).

A embargante ofertou as contra-razões de fls.
45/49, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do i. Órgão
Ministerial, na forma da Súmula nº 189/STJ.

Do não-cabimento do reexame necessário.

Em 26 de março de 2002, entrou em vigor a
Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001.

Entre as várias alterações trazidas pela men-
cionada lei, o artigo 475 do Código de Processo Civil
passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tri-
bunal, a sentença (...)

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que
a condenação, ou o direito controvertido, for de valor
certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,
bem como no caso de procedência dos embargos do
devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

O MD. Juízo a quo condenou a FPE ao paga-
mento de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da execução fiscal, o que remonta a
aproximados R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos
reais), nesta data. Trata-se, portanto, de valor certo
e inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O reexame necessário, em rejulgamento, é um
ato processual, a ser praticado por juízes de segunda
instância, que constitui requisito de aperfeiçoamento
de coisa julgada nas hipóteses legalmente previstas.
Não se trata, pois, de recurso, ato processual de ini-
ciativa da parte e praticado pelo interessado.

Em consonância com o disposto no artigo
1.211 do Código de Processo Civil, as normas de
direito processual têm aplicação imediata. Alcançam,
imediatamente, os processos pendentes. Os atos
processuais já praticados, obviamente não serão
mais alcançados pelas disposições de lei que os



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

ív
el

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004 225

suprimir, ressalvada a possibilidade de persistirem os
seus efeitos se não forem compatíveis com as nor-
mas que passaram a vigorar depois de tais atos.

Por outro lado, não mais se praticarão atos,
ainda pendentes no processo, que as normas legais
suprimiram, porque as fórmulas procedimentais cor-
respondentes a tais atos deixaram de existir no
encadeamento de atos por meio dos quais o proces-
so se desenvolve.

Por isso, o artigo 475, § 2º, do Código de
Processo Civil é aplicável na espécie vertente e, por
conseqüência, não conheço do reexame necessário,
mas conheço do recurso voluntário, porque pre-
sentes os requisitos legais.

Execução fiscal.

Desistência pela Fazenda Pública.

Pagamento dos ônus sucumbenciais.

Conforme se infere do compulsar dos autos,
em agosto de 1997, a Fazenda Pública estadual
ingressou com execução fiscal contra a ora apelada,
pretendendo o pagamento da quantia de R$
58.862,67, referente ao ICMS, multa de revalidação e
juros devidos no período de dezembro de 1991 a junho
de 1994 (v. cda de fl. 03, dos autos em apensado).

Citada, a embargante (apelada) informou que
o débito objeto da execução já se encontrava quita-
do, apresentando os comprovantes respectivos, que
demonstravam o pagamento dos tributos em datas
muito anteriores à propositura da execução fiscal (v.
documentos de fls. 10/140, dos autos em apenso).

Em 30 de julho de 1998, a FPE requereu a
suspensão do processo, para fins de verificar se real-
mente ocorreu a quitação do crédito (fl. 18 dos autos
em apenso). Contudo, em 21 de setembro de 2001, a
exeqüente compareceu aos autos, confirmando que o
crédito tributário foi quitado e, no mesmo ato, requereu
que a executada comprovasse o pagamento das cus-
tas processuais e dos honorários advocatícios (fl. 26-
verso), inclusive requerendo o prosseguimento da
execução, por aqueles valores (fl. 23-verso).

Ou seja: a FPE aforou indevidamente a exe-
cução e, mesmo verificando que houve o pagamento,
pretendia que o contribuinte arcasse com o paga-
mento das verbas de decaimento.

Diante do pedido da FPE, expediu-se mandado
de penhora (fls. 24/26), cumprida em 13 de dezembro

de 2001, motivando, outrossim, a oposição dos pre-
sentes embargos.

Somente em 12 de abril de 2002, quando já
ajuizados os embargos, foi que a FPE requereu a
extinção e baixa da execução, na forma do art. 26 da
LEF (fl. 28 dos autos em apenso).

Os embargos, então, não ficaram prejudica-
dos, nem “perderam o objeto”, como alegado nas
razões de recurso.

Se a Fazenda Pública deu causa à con-
tratação de advogado pelo executado, por ajuizar a
demanda de maneira açodada, inclusive provocan-
do, sem qualquer razão, a oposição de embargos,
deve arcar com o pagamento dos honorários da
parte adversa.

Não é outro o entendimento do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que, por sua Corte Especial e pela
Primeira Seção, já decidiu:

Ementa - Processual Civil - Execução fiscal -
Executado que contrata advogado para se defender
no processo - Desistência da execução pelo Fisco -
Liberação da Fazenda Pública do pagamento das
despesas processuais e da verba de patrocínio: não-
ocorrência - Precedentes - Embargos rejeitados.

- I. Se o executado foi obrigado a se defender, seja
por meio de embargos do devedor, seja via simples
petição subscrita por causídico contratado para
esse fim, não pode a Fazenda Publica invocar em
seu prol a regra inserta no art. 26 da Lei nº
6.830/80, para se ver liberada do pagamento das
despesas processuais e da verba de patrocínio.

- II. Precedentes das Turmas de direito público do
STJ: REsp nº 8.589/SP, REsp nº 7.816/SP e REsp
nº 67.308/SP.

- II. Embargos de divergências rejeitados (Superior
Tribunal de Justiça, EResp 80.257/SP, Reg.
199600530394, Primeira Seção, Relator Min.
Adhemar Maciel, v.u., julg. em 10.12.1997, pub. DJ
de 25.02.1998, p. 14).

Num único aspecto a apelante tem razão: a
fixação da verba honorária levando em conta o valor
da execução fiscal é excessiva.

Outrossim, na forma do art. 20, § 4º, do CPC,
acolho parcialmente o apelo, para fixar os honorários
advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), con-
siderando a pequena complexidade da causa, o
reduzido número de atos processuais e, por conse-
qüência, o curto tempo de tramitação do feito.

Conclusão.



Ementa oficial: Agravo de instrumento - Ação de
falência - Impontualidade - Ausência de prova quanto à
inexistência de bens penhoráveis - Princípio da conser-
vação da pessoa jurídica - Recurso provido. - 1. A mera
impontualidade não é suficiente para o decreto de
falência de sociedade comercial. Há necessidade da
comprovação de inexistência de bens que possam
satisfazer o crédito. - 2. Ademais, o pedido de falência
não pode ser utilizado como sucedâneo de cobrança. -
3. Na atualidade, tem sido prestigiado o princípio da
preservação da pessoa jurídica. Assim, ausente a
prova quanto à existência de bens penhoráveis da
devedora, torna-se insustentável o decreto de quebra.
- 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004. -
Caetano Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - Conheço do
recurso porque presentes os requisitos de sua
admissibilidade.

A agravante insurge-se contra a r. sentença
trasladada às fls. 17/21-TJ e que decretou a sua falên-
cia na ação proposta pela agravada. Entende a recor-
rente que várias formalidades deixaram de ser obser-
vadas. Acrescentou que os protestos teriam sido irre-
gulares e o pedido de falência teria por objeto cobrar
dívida. Não negou a dívida em si.

A recorrida, intimada, deixou de apresentar
contraminuta.

A priori, não tomo conhecimento das peças
acostadas às fls. 58/261-TJ, tardiamente carreadas
pela recorrente. Ocorre que o art. 525 do CPC é claro
ao dispor que a petição do agravo de instrumento será
instruída com as peças obrigatórias e as facultativas.
Não prevê oportunidade para o agravante emendar a
petição ou juntar outras peças.

Sem dúvida, interposto o recurso, restou con-
sumada a preclusão para juntada de outras peças.

A preclusão, como se sabe, constitui instituto
temporal que permite a marcha do processo por

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004226

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao
recurso, apenas para reduzir a verba honorária para
R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 20, §
4º, do CPC.

O Sr. Des. Caetano Levi Lopes - De acordo.

O Sr. Des. Francisco Figueiredo - De acordo.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO REEXAME
NECESSÁRIO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.

-:::-

FALÊNCIA - IMPONTUALIDADE - INVIABILIDADE DA ATIVIDADE DO COMERCIANTE DEVEDOR - NECESSIDADE
DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - PRINCÍPIO DA

PRESERVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - DECRETAÇÃO DA QUEBRA - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - JUNTADA DE PEÇAS - PRECLUSÃO

- O art. 525 do CPC é claro ao dispor que a petição do agravo de instrumento deve ser instruída com as
peças obrigatórias e as facultativas. Referido dispositivo não prevê oportunidade para o agravante emen-
dar a petição ou juntar outras peças. Interposto o recurso, resta consumada a preclusão para juntada de
outras peças.

- Mera impontualidade do devedor é insuficiente para a decretação da falência, admitida esta somente se
houver prova inconteste de que a atividade do comerciante devedor é inviável, sendo imprescindível,
para tal decreto, a comprovação da inexistência de bens que possam satisfazer o crédito, pois as conse-
qüências do decreto de falência são desastrosas, motivo pelo qual, na atualidade, tem sido prestigiado o
princípio da preservação da pessoa jurídica. Assim, ausente aquela comprovação, ressaltando-se, ade-
mais, que o pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, deve-se
indeferir o pedido de quebra.

AGRAVO Nº 1.0000.00.354413-7/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. CAETANO LEVI LOPES
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encerrar suas etapas. A respeito esclarece
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, invocando
Chiovenda, no Curso de Direito Processual Civil, 38.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. I, p. 478:

A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser
a perda, extinção ou consumação de uma faculdade
processual pelo fato de se haverem alcançado os
limites assinalados por lei ao seu exercício.

Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma
sucessão de atos que devem ser ordenados por
fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação
jurisdicional, com precisão e rapidez.

Feito o reparo, anoto que a agravante carreou
algumas peças opportuno tempore.

Destaco a cópia da petição inicial da ação de
falência (fls. 37/40-TJ) e pela qual a recorrida afirmou
ser credora da importância de R$5.119,91, represen-
tada por dezoito triplicatas nela elencadas. Afirmou
que os títulos foram protestados e, mesmo assim, não
houve pagamento.

Destaco ainda a cópia da defesa (fls. 26/34-TJ)
na qual a recorrente asseverou que a credora estaria
utilizando a ação de falência para cobrar dívida e have-
ria irregularidade formal nos protestos. Não nega a
existência da dívida em si, nem apresenta qualquer
motivo para a impontualidade. Estes os fatos.

Em relação ao direito, realmente a falência não
é sucedâneo da ação de cobrança, embora o texto
legal específico mencione a impontualidade. Anoto
que é da tradição do direito brasileiro requerer a falên-
cia do devedor com base na impontualidade, mas esta
há de estar atrelada à relevante razão de direito, con-
forme esclarece NELSON ABRÃO, em Curso de
Direito Falimentar, São Paulo: Saraiva, 1978, p. 22:

O sistema legal brasileiro é bastante rigoroso ao
autorizar o requerimento da falência com base na falta
de um só pagamento no vencimento, uma vez que é
decisiva a orientação das legislações no sentido de
se determinar a abertura da falência à ocorrência da
insolvência, ou seja, incapacidade definitiva de
pagar, o que é referendado pela doutrina.

(...) Afigura-se-nos inconsistente o preceito que
autoriza o ajuizamento do pedido de falência à ocor-
rência de uma simples impontualidade.

(...) Simples fato, a impontualidade, só por si, não
caracteriza a insolvência, que é um estado detona-
dor da incapacidade de adimplir e que legitima a
abertura do procedimento concursal.

Temos visto reiteradas manifestações dos juízos, uma
vez que, dada sua natureza, os pleitos falimentares

raramente chegam aos tribunais, no sentido de que a
falência não se constitui em meio de cobrança. Mas,
forçoso é reconhecer-se a evidência de que, enquan-
to se permitir a abertura do processo com base na
impontualidade, outra não é a conotação, o que é cor-
roborado pelo dispositivo que autoriza o depósito para
elidir o pedido (art. 11, § 2º), que se constitui numa
originalidade do direito brasileiro.

Na verdade, o legislador não se contentou
apenas com a impontualidade. O estado patrimonial
do devedor há também de ser levado em conta para
ser decretada a sua quebra.

Eis a propósito o ensinamento de J.C.
SAMPAIO LACERDA, em Manual de Direito
Falimentar, 10. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1978, p. 44:

Insolvência presumida ou confessada. Este vem a
ser o pressuposto essencial, fundamental. Não há, na
verdade, na lei brasileira, qualquer passagem que
autorize, de modo expresso, se diga essencial a
insolvência. Mas é fácil verificar se essa foi a intenção
do legislador. Bastante argumentar com o que
declara o art. 1º de que a insolvência é denunciada
pela impontualidade. De fato diz a lei, nesse texto:

‘Considera-se falido o comerciante que, sem relevante
razão de direito, não paga no vencimento obrigação
líquida constante de título que legitime a ação execu-
tiva’. Desse texto que, aliás, reproduz mais ou menos
o que se continha na lei anterior, conclui-se, natural-
mente, que a impontualidade é considerada, con-
forme diz Carvalho de Mendonça, ‘manifestação típi-
ca, direta, sinal ostensivo, qualificado da impossibi-
lidade de pagar e conseqüentemente, do estado de
falência’. Não decorre daí, porém, que o legislador
contentou-se apenas com este fato todo pessoal do
devedor, sem sequer atender ao estado de seu
patrimônio, conforme afirma aquele autor. O que inte-
ressa principalmente é a situação do patrimônio do
devedor. Receia-se que o patrimônio em um dado dia
seja impotente para solver seus encargos. Aliás, é
conveniente recordar-se que insolvência é o estado
do patrimônio de alguém pelo qual se revela incapaz
de fazer frente aos débitos que o onerem. Ora, é só
pelo receio de que isso se verifique ou pelo fato de já
se ter verificado tal qual se organiza a falência. Sendo
assim, tudo quanto faz a lei para caracterizar o estado
de falência baseia-se nesse princípio. Foi esse, pelo
menos, o intuito do legislador. Se a falência é organi-
zada porque num dado momento o patrimônio de
alguém é insuficiente para solver seus débitos, tudo
quanto se faz na lei, para caracterizar o estado de falên-
cia, faz-se evidentemente partindo dessa idéia. O
essencial, portanto, é o estado do patrimônio. O fato
pessoal, conforme quer Carvalho de Mendonça, faz
tão-somente o papel de denunciador. O legislador,
portanto, considerou principalmente o estado do
patrimônio do devedor que se põe a descoberto,



evidenciando a sua fraqueza, criando uma presunção
de instabilidade, pelo fato pessoal do devedor, deixan-
do de pagar.

Em outras palavras, a quebra somente deve
ser admitida quando houver prova inconteste de que
a atividade do comerciante devedor seja mesmo
inviável, pois as conseqüências da decretação da
falência são desastrosas. Sobre o tema decidiu, em
situação análoga, este Tribunal:

Falência. Provas. Perícia. Não-realização.
Cerceamento de defesa. - (...) Tratando-se de falência,
que traz como conseqüência o fechamento de empre-
sa, a gerar desemprego e cessação de uma fonte de
produção e circulação de mercadorias, as provas
devem ser seguras, induvidosas e convincentes (AC
no Ag nº 90.498/7, 1ª Câmara, Rel. Des. José Brandão
Resende, j. em 02.09.97, in “Jurisprudência Mineira”,
v. 141/112).

Aqui, a recorrida sequer se dignou contraminutar
o recurso, oportunidade em que poderia comprovar a
inviabilidade da recorrente por ausência de bens penho-
ráveis e suficientes para a satisfação de crédito relativa-
mente diminuto para pessoa jurídica.

Ocorre que, na atualidade, tem sido muito pres-
tigiado o princípio da preservação da pessoa jurídica e
a quebra somente deve ser admitida quando a pessoa
jurídica mercantil seja mesmo inviável. Neste sentido,
eis o pensamento de SILVA PACHECO, em Processo

de Falência e Concordata, 12. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2001, p. 10:

Se concatenarmos as tendências gerais do mundo
atual (desregulamentação, desestatização, privati-
zação, distinção dos interesses e alargamento da
atividade negocial, arbitral e judicial) com o que se
observa na busca de soluções para as crises
empresariais (concordatas, acordos amigáveis,
reerguimento das sociedades), verifica-se que a
tendência, neste campo, será também, para a
busca das soluções amigáveis, para a continuação
da empresa, a manutenção do emprego e o
prosseguimento da produção competitiva, deixando
a falência ou liquidação do patrimônio para os casos
em que não haja possibilidade de recuperação.

Enfim, o princípio em questão vem na senda
constitucional da função social da propriedade e da
valorização do trabalho humano. Ausente a prova men-
cionada, torna-se insustentável o decreto de quebra.
Logo, a agravante tem razão em seu inconformismo.

Com esses fundamentos, dou provimento ao
agravo de instrumento para reformar a sentença com-
batida e indeferir o pedido de falência da agravante.

Custas, pela agravada.

O Sr. Des. Nilson Reis - De acordo.

O Sr. Des. Jarbas Ladeira - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.
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-:::-

AGENTES POLÍTICOS - SUBSÍDIO - AUMENTO - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA - MATÉRIA
SUJEITA À RESERVA LEGAL

- O aumento de subsídios dos agentes políticos, como de resto do servidor público em geral, sujeita-se ao
princípio da reserva legal e, ipso facto, requer lei específica que o autorize, pouco importando que o funda-
mento do referido aumento seja o de mera recomposição de vencimentos.

- V.v.: - No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos, em espécie, devida aos
agentes políticos - prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais -, tendo em vista a perda do
valor aquisitivo da moeda. Nessa hipótese, a fixação do novo subsídio deverá observar o índice oficial de
recomposição do valor da moeda, e, quando de sua aplicação, a Câmara deverá verificar, ao votar a lei ou
resolução específicas, o limite de 60% das receitas correntes e os dispositivos legais e constitucionais que
versam sobre a fixação dos subsídios. 

- O dever do ente federativo de promover a revisão anual dos vencimentos de que trata o artigo 37, X, da
CF/88 não é automático, sendo imprescindível a edição de lei específica, em razão do princípio da reserva
legal absoluta. Existindo a lei, no caso, e havendo decreto concedendo reajuste anual, e não mensal, a sua
nulidade não se verifica, pelo menos em princípio. (Des. Wander Marotta)

AGRAVO Nº 1.0540.03.009155-2/001 - Comarca de Raul Soares - Relator: Des. BELIZÁRIO DE LACERDA
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Ementa oficial: Agentes políticos, subsídios -
Aumento - Resolução legislativa - Matéria sujeita à
reserva legal. - O aumento de subsídios dos
agentes políticos, como de resto do servidor público
em geral, sujeita-se ao princípio da reserva legal, e
ipso facto, requer lei adrede que o autorize, pouco
se dando que o fundamento do referido aumento
seja o de mera recomposição de vencimentos.

V.v.: - Ação popular - Revisão de subsídios -
Existência de lei - Possibilidade - Requisitos especi-
ais - Fumus boni iuris e periculum in mora não
demonstrados. - No curso da legislatura, não está
vedada a recomposição dos ganhos, em espécie,
devida aos agentes políticos - prefeito, vice-prefeito,
vereadores e secretários municipais -, tendo em
vista a perda do valor aquisitivo da moeda.

- Nesta hipótese, a fixação do novo subsídio
deverá observar o índice oficial de recomposição do
valor da moeda, e, quando de sua aplicação, a
Câmara deverá verificar, ao votar a lei ou resolução
específicas, o limite de 60% das receitas correntes e
os dispositivos legais e constitucionais que versam
sobre a fixação dos subsídios (Súmula nº 73, do
TCMG, revisada, cf. MG de 19.02.2002 - p. 40). Não
é automático o dever do ente federativo de promover
a revisão anual dos vencimentos de que trata o arti-
go 37, X, da CF/88, sendo imprescindível a edição
de lei específica, em razão do princípio da reserva
legal absoluta. In casu, existe a lei, e o decreto con-
cede reajuste anual, e não mensal, pelo que não se
verifica, pelo menos em princípio, a sua nulidade.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR
QUANTO AO MÉRITO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Belizário de Lacerda - Relator para o acórdão. -
Wander Marotta - Relator vencido.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos agravantes,
o Dr. José Geraldo Costa.

O Sr. Des. Wander Marotta - Sr. Presidente.
Ouvi com a atenção a sustentação oral proferida
pelo eminente advogado do agravante, tenho voto
escrito e passo à sua leitura.

Contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da
Comarca de Raul Soares, que, em ação popular que
lhe movem José Alves da Silva, Grimaldo Pinto,
Vicente de Paula Melo e Paulo Henriques Mendes,

deferiu a liminar pleiteada (fls. 31-TJMG), agrava o
Município de Rio Vermelho e outros, qualificados à fl.
02 dos autos.

Preliminarmente, batem-se os recorrentes
pelo reconhecimento da carência da ação, ao argu-
mento de que o reajuste de seus subsídios foi devi-
damente autorizado por lei, não declarada inconstitu-
cional. Enfatizam a ausência de citação do Prefeito
Municipal e, no mérito, requerem a cassação da limi-
nar, visto que o Decreto Municipal nº 23/02 se encon-
tra amparado na lei Municipal 136/00, estando
ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com a devida vênia, não merece acolhida a
prefacial.

Ensina JOSÉ FREDERICO MARQUES:

O autor sempre tem o direito de pedir a tutela jurisdi-
cional exercendo o ius actionis, pois, até mesmo
quando desatendido de plano e liminarmente (art.
295 do Código de Processo Civil), ele o exerceu.

Para que a ação, no entanto, apresente-se viável,
possibilitando ao autor praticar atos processuais até
obter a tutela jurisdicional, previstas estão, no Código
de Processo Civil, três condições fundamentais: a) o
interesse de agir; b) a legitimação ad causam; e c) a
possibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI) (in
Manual de Direito Processual Civil - v. I, 2ª ed.,
Campinas: Milenium Ed., 1998, p. 300).

In casu, não se há de cogitar acerca de carên-
cia de ação, pois estão presentes não apenas as
condições para que o Juiz possa fazer a entrega da
prestação jurisdicional, como os pressupostos proces-
suais necessários ao desenvolvimento do processo.

Ressaltam os agravantes que se insurgem os
recorridos contra lei presumidamente constitucional,
dada a ausência de declaração de sua inconstitu-
cionalidade.

O sistema brasileiro adota o controle de cons-
titucionalidade preventivo e repressivo, constitu-
cional e difuso, sendo este

aquele em que o poder de controle pertence a todos
os órgãos judiciários de um dado ordenamento jurídi-
co, que o exercitam incidentalmente, na ocasião da
decisão das causas de sua competência (CARVA-
LHO, Kildare, Direito Constitucional Didático, Belo
Horizonte: Ed. Del Rey, 2.003, p. 178).

Se o juiz reputar inconstitucional a lei que con-
cedeu aumento a servidores municipais, pode ele, limi-
narmente, cassar os efeitos dessa norma, mormente
em se considerando a existência de vício formal no
processo legislativo que deu origem a tal dispositivo
legal.
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A alegação de carência de ação é inepta. O
interesse processual dos autores é claro; há um con-
flito de interesses no que tange ao Decreto Municipal
nº 023/02; se eles têm ou não razão, é matéria de
mérito, a ser examinada posteriormente.

Rejeito a preliminar.

Relativamente à alegada ausência de citação
do Prefeito Municipal - Joventino Antunes Lopes -,
verifica-se que tem ele ciência do processo - e tanto
que assinou a procuração outorgada ao advogado
contratado para defender o Município, pelo que a
declaração de nulidade seria por mero vício formal,
do qual não resultou nenhum prejuízo para as partes.

Além disso, da leitura da inicial, constata-se
que foi a ação ajuizada contra o Município de
Vermelho Novo e contra o senhor Joventino Antunes
Lopes (fls. 15 e 31-TJMG), sendo material o erro con-
tido na decisão que determinou a citação do “...
Município de Vermelho Novo e Prefeito Municipal Luiz
Cláudio Vasconcelos”, sem determinar a citação do
atual Prefeito, muito embora tenha sido este intimado
e citado na qualidade de representante do ente
municipal. Tal fato, entretanto, não gera a nulidade
pretendida, dada a ausência de prova do prejuízo
para os demais litisconsortes (fls. 36/38).

Apesar disso, deve ser Joventino Antunes
Lopes citado pessoalmente para responder aos ter-
mos da ação, observando-se os princípios do contra-
ditório e do devido processo legal.

No mérito, alegam os agravantes que o reajuste
de seus subsídios observou todos os princípios consti-
tucionais e infralegais que regem a Administração
Pública, estando limitado a recompor os salários das
perdas ocorridas entre 1º.04.01 e 1º.04.02, com
observância, inclusive, dos mesmos percentuais aplica-
dos aos servidores municipais, sendo os agravados,
inclusive, beneficiados com tais reajustes.

A concessão de liminar impõe prejuízo ao réu,
devendo por isto estar devidamente comprovada não
apenas a extensão do prejuízo alegado, mas também
o fumus boni iuris. Mutatis mutandi:

Conforme estabelece o nosso sistema jurídico, na
ação cautelar para a concessão de liminar não basta,
tão-somente, a afirmação de sua necessidade formu-
lada pelo requerente, a qual, mais das vezes, consti-
tui uma opinião puramente subjetiva, mas, principal-
mente, da demonstração, por parte do requerente, da
existência dos requisitos específicos da tutela caute-
lar, para que o juiz possa realizar a sua indispensável
avaliação e se convencer ou não da necessidade de
conceder liminar requerida (Ac. unân. 1.105/88 da 1ª
Câm. do TJAL no Agr. 5.618, Rel. Des. Paulo da
Rocha Mendes; DJAL de 1º.09.89; Adcoas 1990, nº

128.860, apud DE PAULA Alexandre, Código de
Processo Civil Anotado, p. 3.158, ed. RT).

O deferimento da liminar depende, portanto,
da constatação da plausibilidade do direito substan-
cial - o fumus boni iuris - e da possibilidade de risco
ao processo principal, de não ser útil à finalidade
almejada, isto é, de um dano potencial capaz de difi-
cultar ou até mesmo impedir o reconhecimento do
direito, ainda que em tese, a ser assegurado, - o peri-
culum in mora - a ser apurado objetivamente.

Cabe ao autor, então, demonstrar seu interesse
pelo direito do qual se diz titular, apresentando ele-
mentos capazes de formar um conhecimento sumário
e superficial, hábeis à convicção do julgador. Se for cons-
tatada a possibilidade do exercício do direito de ação,
deduzida dos fatos narrados, encontra-se presente o
fumus boni iuris capaz de autorizar a proteção das
medidas preventivas.

A ação popular tem por objeto o artigo 5º da lei,
que, segundo afirmam, viola o disposto no 37, inciso
X, da CF/88; e o Decreto Municipal nº 023/02, argu-
mentando que “... os subsídios dos agentes políticos
de Vermelho Novo foram alterados ilegalmente, sem
lei específica, e, mais do que isto, formalizado por
meio de um ato supedaneado em lei inconstitucional,
porque cria um sistema de reforço salarial mensal” (fls.
18). Pedem os requerentes a concessão de liminar “...
para o fim específico de suspender a eficácia do
Decreto Municipal nº 023, de 02.07.2002” (fls. 19) e
que, ao final, seja decretada “... a nulidade do Decreto
Municipal nº 023”, condenando-se “... o requerido e
todos os demais beneficiários do ato a devolver as
quantias recebidas a maior em função da vigência do
dito decreto, devidamente atualizadas” (fls. 20).

A Ilustre Juíza a qua deferiu a liminar por enten-
der que “... o Decreto Municipal não poderia dispor sobre
o aumento de subsídios, uma vez que somente através
de lei em sentido formal tal é possível” (fls. 31-TJMG).

Os fatos são os seguintes:

Em 10 de outubro de 2000, foi promulgada a
Lei Municipal nº 136, que fixou os subsídios do Prefeito
Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2001, em R$
3.500,00; os vencimentos dos secretários municipais
em R$ 900,00; e do vice-prefeito em R$ 1.750,00.

Dispõe o artigo 5º desta lei:

Os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito
e dos Secretários Municipais poderão ser corrigidos
mensalmente pelo índice oficial em razão da perda
do valor aquisitivo da moeda, atendidos os limites
legais, previstos no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal e no art. 20, inciso III, b, da LC
Federal 101, de 04 de maio de 2000.
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Em 03 de julho de 2002, foi expedido o
Decreto Municipal nº 023:

Art. 1º Ficam os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários, com base na legislação acima e, especi-
ficamente, no artigo 5º da Lei Municipal nº 136/00,
reajustados em 12,39%, referentes ao índice oficial
de perda do poder aquisitivo acumulado pelo período
de 1º de janeiro de 2001 a 30 de abril de 2002.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de
2002.

Por outro lado, a Lei Municipal 150, de
29.05.2001, que não é objeto de impugnação, con-
cedeu reajuste de 19,2% aos servidores municipais,
“... na forma de proceder a recomposição das perdas
de seu poder aquisitivo no período de abril de 2000 a
março de 2001 (fls. 43). E a Lei 173, de 26.06.2002,
concedeu o reajuste de 9,55%, “... de forma a recom-
por as perdas de seu poder aquisitivo, no período de
1º de maio de 2001 a 30 de abril de 2002” (fls. 44).

Retenha-se: a recomposição do valor dos
proventos percebidos pelos funcionários públicos
não se confunde com reajuste desses valores; e,
ainda, que, em sede de liminar, objetivam os autores
a nulidade do decreto municipal supratranscrito, que
concede reajuste anual àqueles ali contemplados, e
não reajuste mensal.

À sua vez, o art. 3º da Emenda Constitucional
nº 19/98 deu nova redação ao art. 37, X, da CR/88,
que passou a ser assim concebido:

X - a remuneração dos servidores públicos e o sub-
sídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica, observa-
da a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.

Evidentemente, não é automático o dever do
ente federativo em promover a revisão anual dos
vencimentos, sendo imprescindível a edição de lei
específica, em razão do princípio da reserva legal
absoluta. In casu, existe a lei, concedendo o decreto
reajuste anual e não mensal, pelo que não se verifica,
pelo menos em princípio, a nulidade pretendida.

No sentido de legalidade da revisão por decre-
to fundado em lei municipal, os julgados colecionados
no CD-ROOM Juris Sintese Millenium nº 38 da
Editora Síntese:

120027459 - JCF.37 JCF.37.X Diferenças salariais -
Reajustes diferenciados - Aplicação das Leis
Municipais nos 1.378 e 1.379/99 - Hipótese em que
foi assegurado aos servidores do Município, através
da Lei Municipal nº 1.379/99, a revisão geral anual de
seus vencimentos, sem distinção de índices, tudo em

conformidade com o inciso X do artigo 37 da
Constituição da República. Já a reestruturação do
Plano de Classificação de Cargos e Funções no
Serviço Público Municipal, em relação ao coeficiente
VRV recebido pelo magistério municipal, buscou cor-
rigir distorções existentes na tabela de vencimento, e
não conceder reajuste diferenciado aos professores,
técnicos em educação, especialistas em educação e
secretários de escola. Sentença de improcedência
mantida. (TRT 4ª R. - RO 00430.231/01-6 - 7ª T. - Rel.
Juiz Hugo Carlos Scheuermann - j. em 07.08.2002).

27143284 JCF.37 JCF.37.X JCF.39 JCF.39.6 JCF.5
JCF.5.I - Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº
8.199/99 do Município de Lavras do Sul, com a altera-
ção da Lei nº 1.903/2000, aprovada pela Câmara de
Vereadores e promulgada pelo Sr. Presidente, a qual
adota índices de revisão geral anual dos vencimentos
dos funcionários da câmara, instituindo data-base e
fixa índice de 8,48 (oito e quarenta e oito décimos por
cento), índice igp-di. Lei que invoca cumprimento do
artigo 39, par. 6º, da Constituição Federal acrescenta-
do pela Emenda Constitucional nº 19/98. Adoção do
parecer do Ministério Público no sentido de que até
que seja instituído o conselho de política e remune-
ração de pessoal (caput do artigo 39), caberá a cada
Poder (e instituições com autoridade para tanto) traçar
os rumos da administração de seu pessoal, dentro da
esfera de suas competências e observada a reserva
legislativa específica (art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, também alterado pela EC nº 19). O trata-
mento isonômico, como princípio constitucional, está
inserido no artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição
Federal. Lições de José Afonso da Silva e outros
doutrinadores sobre o tema. Inexatidão da afirmação
contida na inicial, no sentido de que a Lei nº 1.889/99,
com a alteração da Lei nº 1.903/2000, teria propiciado
aos cargos do legislativo, nas comparações feitas
entre seus servidores com os do executivo, venci-
mentos maiores que os deste último. Inexistência de
afronta ao artigo 33, par. 1º, da Constituição Estadual,
pois tal dispositivo não quer dizer que a revisão dos
vencimentos em todos os Poderes deverá ser feita na
mesma data. Ação julgada improcedente. Votação
unânime. (TJRS - ADIN 70.001.046.085 - TP - Rel.
Des. Cacildo de Andrade Xavier - j. em 22.10.2001.)

A matéria, aliás, já foi objeto de súmula pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

Súmula 73 (Revisada no MG de 19.12.02 - p. 40): No
curso da legislatura, não está vedada a recomposição
dos ganhos, em espécie, devida aos agentes políticos
- Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários
Municipais -, tendo em vista a perda do valor aquisitivo
da moeda.

Nessa hipótese, a fixação do novo subsídio
deverá observar o índice oficial de recomposição do
valor da moeda, e, quando de sua aplicação, a
Câmara deverá verificar, ao votar a lei ou resolução



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 71-237, abril/junho 2004232

específicas, o limite de 60% das receitas correntes e
os dispositivos legais e constitucionais que versam
sobre a fixação dos subsídios.

Não se vislumbra, ainda que em tese, o direi-
to hábil a ensejar a concessão da liminar, ausente os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Por tal motivo, rejeito as preliminares e dou provi-
mento ao recurso, para revogar a liminar concedida.

Custas, pelos agravantes.

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Sr.
Presidente. Ouvi com a atenção devida que o dever de
ofício me impõe as palavras proferidas da tribuna, e, no
tocante às preliminares, estou de pleno acordo com o
em. Des. Relator; todavia, quanto ao mérito, ouso do
mesmo divergir, negando provimento ao agravo.

Meu voto é o seguinte:

Pedindo vênia ao douto Des. Relator, ouso de
seu voto divergir, visto entender não estar vedada a
recomposição dos ganhos pertencentes aos agentes
políticos em decorrência da perda do valor aquisitivo
da moeda. Entretanto, em face do que preceitua o
inciso X do art. 37 da CR/88, tais reajustes somente
podem ser concedidos mediante lei específica, tanto
para criação de referidos cargos quanto para a fixação
dos subsídios dos mesmos.

Assim entendendo, não vejo como acompa-
nhar o bem lançado voto do eminente Relator, razão
pela qual, mais uma vez pedindo vênia, ouso divergir.

Rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso.

É o meu voto.

O Sr. Des. Alvim Soares - Sr. Presidente. Ouvi
atentamente a sustentação oral feita da tribuna pelo
ilustre advogado. No que diz respeito às prelimi-
nares, também, acompanho o em. Des. Relator,
rejeitando-as. Contudo, quanto ao mérito, peço vênia

para, como o Revisor, também dissentir de S. Exa.,
negando provimento.

Meu voto é o seguinte:

Rogando vênia ao eminente Des. Relator,
ouso dissentir de seu entendimento quanto ao mérito;
cediço que não está vedada, no curso da legislatura,
a recomposição dos ganhos devida aos agentes políti-
cos em virtude da perda do valor aquisitivo da moeda;
contudo, tenho que tais reajustes somente podem ser
fixados mediante lei específica, como preconizado no
inciso X do art. 37 da Carta Magna; observa-se que a
própria redação da Súmula nº 73 do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais contém indicativo
no sentido de que a Câmara deverá votar lei ou reso-
lução específica, ficando a seu cargo, quando da
votação, verificar o cumprimento dos limites legais que
versam sobre a fixação dos subsídios.

É a lição de HELY LOPES MEIRELLES:

Outra inovação da Reforma é que o subsídio (salvo o
dos Deputados Federais, dos Senadores, do
Presidente e Vice-Presidente e dos Ministros, por
força do art. 49, VII e VIII, da CF) e os vencimentos,
por expresso mandamento constitucional, estão
sujeitos ao princípio da reserva legal específica, pelo
que somente poderão ser fixados e alterados por lei
específica, isto é, para cada hipótese de fixação ou
modificação, observada a iniciativa privativa em cada
caso (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição,
Editora Malheiros, São Paulo, 2002, p. 446).

Isso posto, na esteira do parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao
recurso interposto.

É como voto.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E
NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR
QUANTO AO MÉRITO.

DANO MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DETENÇÃO INDEVIDA - 
FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO

- A ocorrência de dano em virtude de falha do serviço público impõe o seu ressarcimento, se o cidadão
em nada contribuiu para o mesmo. Assim, deve ser indenizada a pessoa que foi presa indevidamente em
virtude de uso de seus documentos por terceiro, se comunicou o extravio a tempo e modo ao serviço
público competente, o qual se omitiu nos cuidados devidos em relação a tal fato.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.930616-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora: Des.ª VANESSA
VERDOLIM HUDSON ANDRADE

-:::-
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Ementa oficial: Danos morais - Responsabilidade
objetiva do Estado - Detenção indevida - Falha do
serviço público - Indenização devida. - A ocorrência de
dano em virtude da falha do serviço público impõe o seu
ressarcimento, se o cidadão em nada contribuiu para o
mesmo. Deve ser indenizada a pessoa que foi presa
indevidamente em virtude de uso de seus documentos
por terceiro, se comunicou o extravio a tempo e modo
ao serviço público competente, o qual se omitiu nos
cuidados devidos em relação ao mesmo.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2004. -
Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Manoel Luiz Ferreira.

A Sr.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson
Andrade - Trata-se de recurso de apelação proposto
às fls. 96/100 por José Geraldo Estevão, nos autos
da ação de indenização movida contra o Estado de
Minas Gerais, visando à reforma da sentença de fls.
85/90, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Em suas razões recursais, alega o apelante
que o dano foi comprovado através de prova teste-
munhal e documental. Ressalta que o apelado
cometeu um erro acerca do extravio do documento
do apelante, e, em decorrência disso, este sofreu um
processo, tendo seu nome inscrito nos registros
estatais como criminoso e foragido, além de ter sido
detido por horas a fio. Requer que a sentença seja
reformada em sua totalidade.

Em contra-razões às fls. 102/107, alega o
apelado a inexistência de situação causadora de
dano, por ser legal a atuação dos agentes públicos.
Aduz, ainda, que, não havendo nexo causal entre o
fato imputado ao Estado e o evento danoso causado
ao apelante, não há que se pleitear ao apelado a inde-
nização. Ao final, complementa que os supostos
danos materiais e morais não foram comprovados nos
autos. Requer que a sentença seja mantida pelos
seus próprios fundamentos.

Conheço da apelação, presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

Em sua fundamentação, o apelante apenas
se refere à existência de danos morais, fixando aí o
limite do efeito devolutivo.

O apelante informou à Secretaria de Estado da
Segurança Pública de Minas Gerais o extravio de
seus documentos, inclusive da Carteira de Identidade
nº M-5.097.211, como comprovado à fl. 09 dos autos.
Mesmo com a informação do extravio dos documen-
tos, foi expedido um mandado de prisão em nome do
apelante, constando inclusive o nº da carteira que
havia sido extraviada. Com a descrição dos fatos
ocorridos, observa-se a falha do serviço público, que
deveria ter apurado a identidade apreendida junto à
pessoa presa, pois o Poder Público já havia sido
informado do extravio do documento, inclusive à
época em que expedido o mandado de prisão por ter-
se o mesmo evadido. Por óbvio, cabia ao serviço
público apurar a real identidade do preso, o que podia
ter sido feito até antes de ter-se evadido.

O dano moral, ensina JOSÉ AGUIAR DIAS, é
caracterizado por seu conteúdo, que:

não é o dinheiro, nem coisa comercialmente reduzida a
dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha,
a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sen-
sação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra
do mais largo significado (Da Responsabilidade Civil,
10ª ed., Forense, v. II, p. 730).

O dano moral é traduzido na reação psíquica,
no desgosto experimentado pela vítima e é conseqüên-
cia irrecusável do fato danoso. Manifesta-se, também,
na repulsa alheia que traz sofrimento a quem é repudi-
ado ou em qualquer ofensa moral que chegue a co-
nhecimento de outrem, acarretando o desprezo ou
menoscabo, que humilha, diminui e entristece. O dissa-
bor, a humilhação, também se insere no conceito de
dano moral.

Dispõe o art. 37 da nossa Carta Magna, em
seu § 6º, “as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direi-
to de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”. Em decorrência da falha do serviço,
o apelante ficou detido durante horas, teve seu direi-
to de liberdade desrespeitado e seu nome foi ligado
a um crime que não cometeu, devendo ser ressarci-
do por esse dano moral.

O dano moral deve ser fixado em R$1.000,00,
seguindo o princípio da proporcionalidade e do
enriquecimento sem causa, observando também o grau
de sofrimento impingido ao apelante, já que não foi
desrespeitado, não chegou a ser preso e foi tratado de



Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Belizário de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Belizário de Lacerda - Cuida-se de
apelações à r. sentença de fls. 82/92 que julgou
procedentes os embargos à execução fiscal aviados
pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares-
IPSM contra a Fazenda Pública do Município de Belo
Horizonte, declarando a inexigibilidade dos tributos
questionados e, em conseqüência, julgou extinta a
execução fiscal.

A recorrente sustenta a reforma da r. decisão,
conforme razões recursais expendidas às fls. 94/104.
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forma digna, limitando-se o sofrimento ao fato em si, pelo
constrangimento de se ver detido por ato a que não deu
causa.

Com tais considerações, dou provimento par-
cial à apelação para reformar parcialmente a sentença
de primeiro grau e condenar o apelado ao pagamento
de uma indenização pelos danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), respondendo o apelado pelos

IPTU - AUTARQUIA - FINALIDADE ESSENCIAL - CUMPRIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 150, IV, § 2º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E
DIVISIBILIDADE - COBRANÇA - ILEGALIDADE - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - BASE DE CÁLCULO -

ÁREA DO IMÓVEL - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STF

- O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais-IPSM é uma autarquia esta-
dual e, por isso, o imóvel de sua propriedade está acobertado pela imunidade tributária referente à cobrança
do IPTU em razão da finalidade previdenciária a que se destina, a teor do art. 150, IV, § 2º, da CF, ainda que
esteja eventualmente vazio.

- É inconstitucional e ilegal a cobrança de taxa de iluminação pública, por se tratar de serviço público que
não se reveste das características de especificidade e divisibilidade previstas no art. 145, II, da CF, já que
beneficia a população em geral, devendo, portanto, ser custeado por via do produto da arrecadação dos
impostos gerais.

- Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a taxa de limpeza
pública que toma por base de cálculo a área do imóvel, sendo sua cobrança ilegítima; ademais, porquanto dire-
cionada à remuneração de atividade estatal indivisível e inespecífica, que deve ser custeada pelo produto da
arrecadação dos impostos gerais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.01.602650-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. BELIZÁRIO DE
LACERDA

Ementa oficial: - 1. Tributário - Autarquia - IPTU -
Finalidade essencial - Cumprimento - Inteligência do art.
150, IV, § 2º, da Constituição Federal. - 2. Taxa de
Iluminação Pública - Ilegalidade de sua cobrança -
Ausência de especificidade e divisibilidade. - 3. Taxa de
Limpeza Pública - Base de cálculo - Área do imóvel -
Inconstitucionalidade - Precedentes do STF. - Sendo o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais uma autarquia estadual, o
imóvel de sua propriedade está acobertado pela imu-
nidade tributária referente à cobrança do IPTU em razão
da finalidade previdenciária a que se destina, ainda que
o imóvel esteja eventualmente vazio. - Reconhecendo-
se a ilegalidade de cobrança das taxas de limpeza e ilu-
minação públicas por não serem divisíveis e individuali-
záveis, indevido também o IPTU, haja vista a imunidade
tributária de que goza o bem autárquico estadual.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Sétima
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de

honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da
condenação.

Custas processuais e recusais, na forma da lei.

O Sr. Des. Orlando Carvalho - De acordo.

O Sr. Des. Eduardo Andrade - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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de valorização de imóveis, relativamente a cada
logradouro, que torna o tributo mais oneroso. Caso em
que as novas regras determinantes da majoração da
base de cálculo não poderiam ser aplicadas no mesmo
exercício em que foram publicadas, sem ofensa ao
princípio da anterioridade. No que concerne à taxa de
iluminação pública, é de considerar-se que se trata de
serviço público insuscetível de ser custeado senão por
via do produto dos impostos gerais. Recurso não co-
nhecido (RE 234.605/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU
de 1º.12.00, p. 00098) - grifo meu.

No mesmo sentido, tem-se posicionado este
Tribunal:

Constitucional e Tributário - Taxa de iluminação pública
- Ausência de serviço divisível e mensurável - Taxa
exigida pela prestação de serviço inespecífico, não
mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte não se compatibiliza com o
disposto no art. 145, II, da Constituição Federal. Em
reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudi-
cado o recurso voluntário (TJMG, Ap. Cível nº 245.352-
0/00, Rel. Des. Almeida Melo, j. em 04.04.02).

Registre-se que a Emenda Constitucional nº
39, de 19 de dezembro de 2002, regulamentou a insti-
tuição da contribuição para o custeio do serviço de ilu-
minação pública nos municípios e no Distrito Federal,
mas tem efeito ex nunc, o que não dá legitimidade à
cobrança que ora se discute.

Por fim, o col. Supremo Tribunal Federal con-
solidou o entendimento de que também é inconstitu-
cional a taxa de limpeza pública que toma por base
de cálculo a área do imóvel.

Inclusive acórdãos em sentido contrário deste
relator foram reformados por aquele sodalício, con-
forme se verifica do RE 348.502-4/MG, julgado em 20
de setembro de 2002, de que foi Relator o Ministro
Nelson Jobim; do RE 327.510-1/MG, julgado em 23 de
novembro de 2.001, de que foi Relatora a Ministra
Ellen Gracie e do Recurso Extraordinário 356.607-
5/MG, em que o Ministro Carlos Velloso proferiu o
seguinte despacho:

Em relação à taxa de coleta de lixo e de limpeza públi-
ca (TCLLP), o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando o RE 206.777-SP, Relator o Sr. Ministro Ilmar
Galvão (DJ de 30.4.1999), decidiu que sua cobrança,
quando destinada não somente ao custeio da coleta
de lixo domiciliar, mas também à da limpeza pública
de maneira global, sem possibilidade de qualquer dis-
tinção entre as duas destinações, como ocorre no pre-
sente caso, é ilegítima, porquanto direcionada à remu-
neração de atividade estatal indivisível e inespecífica,
que deve, portanto, ser custeada pelo produto da
arrecadação dos impostos gerais.

Contra-razões às fls. 107/121.

Conheço do recurso, desde que atendidos os
pressupostos que regem a sua admissibilidade.

Observe-se que se encontra incontroverso o
fato de ser o IPSM uma autarquia, visto que cumpre os
requisitos formais para o reconhecimento de tal fato.

Entretanto, reluta a Fazenda Pública municipal
em aceitar a imunidade tributária do embargante, visto
que o fato gerador não se encontra compreendido no
benefício constitucional, segundo o seu entendimento,
uma vez que o imóvel objeto da incidência tributária é
um lote vago.

Dispõe a Constituição Federal que é vedado
aos entes administrativos instituir impostos sobre
patrimônio, renda e serviços uns dos outros, esten-
dendo esta vedação às autarquias, conforme
redação do art. 150, VI, § 2º, da CR.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal por
diversos julgados, entre os quais faço alusão ao
julgamento da Apelação Cível nº 143.645/0 de que foi
relator o Exmo. Des. Pinheiro Lago.

Tributário. IPTU. Instituto de Previdência dos
Servidores Militares. Natureza Jurídica. Autarquia.
Patrimônio e recursos financeiros voltados à finali-
dade que lhe foi atribuída. Imunidade. - Estando o
patrimônio e recursos financeiros voltados exclusiva-
mente aos fins a ele colimados, goza o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares da imunidade
consagrada pela Constituição Federal.

Assim, não há qualquer ofensa à norma cons-
titucional ou ao ordenamento jurídico.

Com relação à Taxa de Iluminação Pública,
agiu corretamente o culto Sentenciante ao reconhecer
sua ilegalidade, desde que beneficia a população em
geral, não se caracterizando como um serviço público
específico e divisível.

Dentre os diversos julgados do col. Supremo
Tribunal Federal, é de se destacar o seguinte:

Tributário - Estado do Rio de Janeiro - IPTU - Aumento
da respectiva base de cálculo, mediante aplicação de
índices genéricos de valorização, por logradouros, dita-
dos por ato normativo editado no mesmo ano do lança-
mento. Taxa de iluminação pública. Serviço público
que não se reveste das características de especifici-
dade e divisibilidade. - Somente por via de lei, no sen-
tido formal, publicada no exercício financeiro anterior, é
permitido aumentar tributo, como tal havendo de ser
considerada a iniciativa de modificar a base de cálculo
do IPTU, por meio de aplicação de tabelas genéricas
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RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO - ANUÊNCIA DAQUELE
QUE REGISTROU O MENOR COMO SE FOSSE SEU FILHO - PETIÇÃO INICIAL - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ART. 282 DO CPC - INÉPCIA - NÃO-OCORRÊNCIA

- Não é inepta a petição inicial de ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedido de anu-
lação de registro que conta com a anuência daquele que figura como pai na certidão de nascimento do
menor, por conter os requisitos do art. 282 do CPC, embora não tenham sido detalhadas as circunstân-
cias fáticas que envolvem a questão quando da elaboração da peça vestibular.

- V.v.: - Para se determinar a retificação do registro civil de nascimento, quanto à paternidade ali constante,
é mister, primeiramente, seja obtida a declaração judicial de nulidade da filiação paterna, cujo pedido pode
ser feito de forma cumulada nos próprios autos. Não basta ao autor procurar o aparato jurisdicional, sim-
plesmente, dizendo-se pai do menor, para que seja alterado o registro civil formalmente legítimo em que
consta terceiro como genitor. É preciso, nos termos do art. 1.604 do novo Código Civil (art. 348 do CC/1916)
alegar e provar erro ou falsidade no registro, com vistas a invalidá-lo e, somente após, proceder-se a sua
alteração. Se o autor se limita a requerer a expedição de mandado para invalidade do que consta no regis-
tro civil do menor, sem alegar e provar o erro ou a falsidade, o pedido é juridicamente impossível. E, não
tendo o autor formulado pedido de declaração de nulidade da filiação, apontando inclusive os motivos para
tanto, não pode o Judiciário dar interpretação extensiva ao postulado, sob pena de arvorar-se na função de
advogado da parte, inclusive comprometendo o princípio da imparcialidade do juiz. (Des. Silas Vieira)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.293307-5/000 - Comarca de Carangola - Relator: Des. FERNANDO BRÁULIO

Ante o exposto, forte no disposto no art. 557, § 1º-A,
do CPC, redação da Lei 9.756/98, dou provimento ao
presente recurso. Sem honorários advocatícios:
Súmula 512-STF - 29/outubro/2002.

Com tais considerações, nego provimento ao
recurso.

Custas, pela recorrente.

O Sr. Des. Pinheiro Lago - De acordo.

O Sr. Des. Alvim Soares - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

Ementa oficial: Reconhecimento de paternidade
- Pedido de anulação de registro - Anuência daquele
que registrou o menor como se seu filho fosse - Inépcia
da inicial - Inocorrência - Requisitos do art. 282 do CPC
- Extinção do processo sem o julgamento do mérito -
Apelação provida. - Não é inepta a petição inicial de
ação de reconhecimento de paternidade cumulada
com pedido de anulação de registro, que conta com a
anuência daquele que figura como pai na certidão de
nascimento do menor, por conter os requisitos do art.
282 do CPC, embora não tenham sido detalhadas as
circunstâncias fáticas que envolvem a questão quando
da elaboração da peça vestibular.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Oitava
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2003. -
Fernando Bráulio - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Fernando Bráulio - Conheço da
apelação, recurso próprio, tempestivo, sem preparo,
por achar-se o apelante amparado pelo benefício da
assistência judiciária gratuita.

Trata-se de recurso interposto contra a sen-
tença pela qual o MM. Juiz indeferiu o pedido inicial,
com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ao entendimento de que ela é inepta,
por não decorrer logicamente da narrativa dos fatos
o pedido nela expresso, uma vez que não foi formu-
lado pedido prévio de anulação do registro original
do menor cuja paternidade o ora apelante pretende
ver reconhecida.

Data venia, inepta não é a petição inicial por
ausência de liame lógico entre a narrativa dos fatos e o
pedido de nulidade do ato de registro do menor C.P.A.
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É verdade que não se trata de primoroso
texto a petição inicial, que não pode ser tida como
modelo de peça processual. Mas daí a tê-la como
inepta há grande distância.

A peça de ingresso contém os requisitos do
art. 282 do CPC, inclusive o do inciso VI, que diz
respeito às provas que o autor, ora apelante, se dis-
pôs a produzir em juízo.

Sob tal fundamento, portanto, constituiria
excesso de zelo a exigência de ajuizamento prévio de
ação de anulação de registro para somente então
pleitear o autor o reconhecimento da paternidade, à
evidência de que, embora haja rotulado a ação como
de reconhecimento de paternidade, acha-se tal pedido
cumulado como o de anulação do registro primevo.

Por se tratar de processo de conhecimento,
naturalmente haverá oportunidade para que o autor
comprove suas alegações de falsidade do registro do
menor, embora não tenham sido detalhadas as cir-
cunstâncias fáticas que envolvem a questão quando
da elaboração da peça vestibular, sendo possível, ao
término da fase instrutória, com base nas provas pro-
duzidas no curso do processo, chegar-se a um vere-
dicto quanto à procedência ou improcedência das
alegações, muito embora seja lacônica a inicial
quanto a esse aspecto.

Com esses fundamentos, dou provimento à
apelação para, cassando a sentença apelada, deter-
minar o retorno dos autos à Comarca de origem para
que a ação tenha prosseguimento.

Sem custas, ex lege.

O Sr. Des. Pedro Henriques - De acordo.

O Sr. Des. Silas Vieira - Divergindo do emi-
nente Relator, hei por bem confirmar a sentença
extintiva do feito.

Explico.

C.E. ajuizou a presente demanda intitulada de
ação de reconhecimento de paternidade, alegando
ser o pai do menor C.P.A., formulando, ao final da
exordial, o seguinte pedido, verbis:

seja expedido mandado ao Sr. Oficial do Cartório de
Registro de Pessoas Naturais, para que se proceda
à anulação do registro de nascimento do menor,
C.P.A., onde consta o nome do pai, R.A. e que seja
expedido outro registro declarando o Suplicante C.E.
como sendo o pai e os avós paternos do menor, o Sr.
G.E. e a Sr.ª L.R.E.

Ocorre que, para determinar a retificação do
registro civil, mister primeiramente seja obtida a
declaração judicial de nulidade da filiação paterna ali
constante. É que, à luz do art. 348 do CC/1916:
“Ninguém pode vindicar estado contrário ao que
resulta do registro de nascimento, salvo provando-se
erro ou falsidade do registro”.

De fato, não basta ao autor procurar o aparato
jurisdicional, simplesmente, dizendo-se pai do menor
apontado, para que seja alterado o registro civil formal-
mente legítimo, em que consta terceiro como genitor. É
preciso, nos termos do dispositivo legal aludido, alegar
e provar erro ou falsidade no registro, com vistas a
invalidá-lo e, somente após, proceder-se à alteração
do registro.

Como visto, entretanto, o autor limitou-se a
requerer a expedição de mandado para invalidação do
que consta no registro civil do menor, pedido juridica-
mente impossível, tendo em vista o já exposto acima
(art. 295, parágrafo único, III, do CPC).

Não estou a exigir o ajuizamento prévio de
outra ação para decreto da invalidade da filiação. Tal
pedido poderia, perfeitamente, a meu aviso, ser for-
mulado, de forma cumulada, nos próprios autos, o
que, contudo, não foi feito pelo autor.

Impende registrar que, em consonância com
o art. 293 do CPC, os pedidos devem ser interpreta-
dos restritivamente. Equivale dizer que, não tendo o
autor pugnado pela antecedente declaração de nuli-
dade da filiação, apontando inclusive os motivos
para tanto, não pode o Judiciário dar interpretação
extensiva ao postulado, sob pena de arvorar-se na
função de advogado da parte, inclusive comprome-
tendo o princípio da imparcialidade do juiz.

De mais a mais, para invalidar o registro civil
do menor, impõe-se incluir no pólo passivo da pre-
sente demanda aquele que consta como pai, o qual
é considerado litisconsorte passivo necessário, na
forma do art. 47 do diploma processual.

Em face do exposto, nego provimento a
recurso.

Custas, ex lege.

É como voto.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O VOGAL.

-:::-
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Ementa oficial: Uso de documento falso - Erro de
tipo. - Age em erro de tipo aquele que apresenta docu-
mento falso à autoridade policial, julgando tratar-se de
documento legítimo adquirido por meio de corrupção de
funcionário público do órgão de trânsito competente.
Recurso provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO O RELATOR E
O REVISOR, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2004. -
Erony da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Erony da Silva - O Ministério Público
do Estado de Minas Gerais denunciou, na Comarca de
Diamantina, Valentim Cândido Soares de Oliveira como
incurso nas sanções do art. 304 do CP, por ter, em 15
de abril de 1999, por volta das 14h, feito uso de uma
carteira de habilitação falsa, ao ser abordado por polici-
ais, quando trafegava na direção de uma caminhonete.

A sentença monocrática às fls. 61 e segs. con-
denou o réu a 2 (dois) anos de reclusão em regime
aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa com
valor unitário mínimo. A pena corporal foi substituída
por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.

Inconformada, apelou a defesa, apresentando
suas razões às fls. 77 e segs., nas quais pugna pela
absolvição.

As contra-razões ministeriais às fls. 83 e segs.
são pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer às fls. 92 e segs., manifestou-se pelo conhe-
cimento e improvimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

Rogata maxima venia, não encontrei qualquer
prova nos autos do aspecto cognoscitivo do dolo do
agente de usar documento falso.

Tudo que se tem são presunções de que o
agente conhecia o fato de o documento por ele uti-
lizado ser falso.

Tal suposição, porém, é negada pelo acusado
veementemente desde suas declarações prestadas
na fase policial.

É notório o excessivo e muitas vezes injusti-
ficável e, por que não dizer, arbitrário rigor nos exa-
mes de habilitação para a direção de veículos auto-
motores, o que gera em muitos reprovados uma sen-
sação de frustração muito forte.

Assim, é bastante plausível que o acusado
tenha procurado fazer seus exames em outra cidade
onde supostamente a banca examinadora seria
menos rigirorsa.

A prova dos autos é no sentido de que o acu-
sado desejara adquirir sua CNH, corrompendo um
funcionário público do órgão de trânsito local, o que é,
não só possível, como bastante provável.

3 JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL

USO DE DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ERRO DE TIPO

- Age em erro de tipo aquele que apresenta documento falso à autoridade policial, julgando tratar-se de docu-
mento legítimo adquirido por meio de corrupção de funcionário público do órgão de trânsito competente.

- V.v.: - Quem já havia tentado obter Carteira Nacional de Habilitação regularmente no Detran e a adquire,
posteriormente, em uma auto-escola, local destinado apenas aos treinamentos, sabe que o documento
não é autêntico. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, ficando caracterizado o crime de uso
de documento falso. (Des. Kelsen Carneiro)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0216.99.005787-1/001 - Comarca de Diamantina - Relator: Des. ERONY DA SILVA
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O crime de corrupção ativa, porém, não se
consumou, por absoluta impropriedade do objeto, vale
dizer, não havia funcionário público a se corromper.

Tudo não passava de uma fraude para iludir o
acusado de que este estava de fato “comprando”
uma carteira legítima, quando, de fato, estava
adquirindo um documento falso.

Convencido de portar documento legítimo, o
acusado retornou a sua cidade e passou a dirigir
veículos normalmente, até que um dia, abordado por
policiais, fez uso da CNH.

Ora, se, ao fazer uso do documento, o acusa-
do supunha tratar-se de documento legítimo adquirido
através de corrupção, fica afastado o elemento
cognoscitivo do dolo.

Não tinha o acusado a consciência da falsi-
dade do documento e, portanto, agia em erro de tipo,
o que exclui a ilicitude de sua conduta, nos precisos
termos do art. 20 do CP.

Nesse sentido já se decidiu que:

Se o acusado não tinha o conhecimento de
que eram falsos os documentos que lhe foram
entregues pelo co-réu - que os teria falsificado - para
a tranferência de um veículo, e tendo sido este
absolvido, porque desacolhida a falsificação, não
pode ser esta admitida para condenar o recorrente
(RT, 666/337).

Pelo exposto, não tendo a acusação provado
inequivocamente o dolo do agente, solução outra
não há, senão absolvê-lo nos precisos termos do art.
386, VI, do CPP.

É como voto.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo com
o Relator.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Peço vista dos
autos.

Súmula - DERAM PROVIMENTO O RELATOR
E O REVISOR, PEDIU VISTA O VOGAL.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - O julgamento
deste feito foi adiado na sessão do dia 03.02.2004, a

meu pedido, após votarem Relator e Revisor dando
provimento.

O meu voto é o seguinte:

Pedi vista dos autos para um melhor exame dos
fundamentos do recurso e cheguei à conclusão de que
improcede o inconformismo do apelante, ao contrário do
que pensam os ilustres Relator e Revisor.

As provas de sua culpabilidade foram bem
examinadas, e, diante delas, a condenação era
mesmo de rigor.

O alegado desconhecimento pelo réu da falsi-
dade do documento não procede. Quem, como ele,
que já havia tentado na sua cidade obter carteira de
habilitação regularmente, ou seja, através do Detran,
como afirmou, e a adquire, posteriormente, em uma
auto-escola sabe de sua inautenticidade. Obviamente,
o apelante não é exceção à regra. Não se trata de pes-
soa bisonha ao ponto de supor que pode habilitar-se
em auto-escola, local destinado apenas aos treina-
mentos, como é do conhecimento de todos.

Disse o apelante que chegou em Itapevi,
cidade do Estado de São Paulo, compareceu a uma
auto-escola, onde realizou os exames médico, psi-
cotécnico, legislação e de direção, recebendo,
alguns dias depois a CNH da mesma pessoa que o
havia levado à referida cidade, um tal de Lúcio, resi-
dente na localidade de Pedra Menina, Município de
Rio Vermelho/MG.

Portanto, não há como falar-se em ausência
de dolo. Conforme ensina DELMANTO, “o elemento
subjetivo é o dolo genérico, que consiste na vontade
do uso e no conhecimento da falsidade”, sendo que
“a dúvida sobre esta não exclui o dolo” (Direito
Penal, 12ª ed., 1980, v. 4, p. 166).

As penas aplicadas desmerecem qualquer
censura, tendo o MM. Juiz analisado percuciente-
mente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
não havendo, nesse ponto, também, qualquer modi-
ficação a se operar.

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente
Des. Relator, que se fez acompanhar pelo Revisor,
nego provimento ao recurso.

Súmula - DERAM PROVIMENTO O RELATOR
E O REVISOR, VENCIDO O VOGAL.

-:::-
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Ementa oficial: Justiça da Infância e da Juven-
tude - Ato infracional atribuído a menor infrator -
Remissão cumulada com medida socioeducativa sem o
início do devido procedimento legal - Inadmissibilidade.
- Para a concessão da remissão, como forma de
extinção do processo, cumulada com uma medida
socioeducativa, exige-se o início do procedimento, ouvi-
dos o representado e o Ministério Público. - Recurso
conhecido e improvido.

Relatório

O representante do Ministério Público junto à
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Barbacena apresentou proposta de homologação de
remissão cumulada com medida socioeducativa em
benefício do adolescente L.J.A., já qualificado nos
autos, o qual teria praticado ato infracional equiva-
lente ao crime previsto no art. 163 do Código Penal.

O douto Magistrado de primeiro grau entendeu
inadmissível a proposta formulada, pois a concessão
de remissão cumulada com medida socioeducativa,
sem o início do devido procedimento legal e sem, pelo
menos, audição do menor infrator violaria o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, pelo
que homologou apenas a remissão.

Inconformado, interpôs o representante do
Ministério Público recurso de apelação para a
Superior Instância, postulando em suas razões a cas-
sação da sentença para o fim de se designar data
para audiência de apresentação do menor infrator e
de seu representante legal, a fim de que o mesmo
seja ouvido a respeito da medida socioeducativa a ser
aplicada (fls 11/21).

Mantida a decisão recorrida, o douto
Procurador de Justiça, nesta Instância, opinou pelo
seu conhecimento e improvimento.

Recurso próprio, tempestivamente manifesta-
do, com processamento e remessa regulares.

É, em síntese, o relatório.

À douta revisão.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2003. -
Márcia Milanez - Relatora.

Ratifico o relatório de fl. 37, acrescentando
que a defesa apresentou contra-razões às fls. 44/46,
e a Douta Procuradoria-Geral de Justiça novamente
se manifestou, reiterando o parecer de fls. 27/34 (fls.
52/53).

À douta revisão.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2004. - Márcia
Milanez - Relatora.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2004. - Márcia
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Conheço do
recurso, presentes os pressupostos objetivos e subje-
tivos de admissibilidade.

Não assiste razão, data venia, ao ilustre repre-
sentante do Ministério Público em insurgir-se contra a
sentença hostilizada.

Segundo o boletim de ocorrência, no dia 19 de
maio de 2002, por volta das 3h30min, o adolescente
L.J.A. penetrou clandestinamente na garagem da
Empresa São Vicente, localizada na Rua Bárbara
Eliodora, 103, na Cidade de Barbacena, e quebrou o
vidro da porta de um ônibus.

MENOR INFRATOR - REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONCESSÃO ANTES
DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA

AMPLA DEFESA - INADMISSIBILIDADE

- A autoridade judiciária não pode conceder a remissão cumulada com medida socioeducativa antes de
iniciado o procedimento judicial e ouvidos o menor infrator e o representante do Ministério Público, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.336331-4/000 - Comarca de Barbacena - Relatora: Des.ª MÁRCIA
MILANEZ
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Com base apenas neste documento, sem que
se instaurasse o devido procedimento para investi-
gar os fatos, inclusive com a audição do menor
infrator, a ilustre representante do Ministério Público,
entendendo presente a prática de ato infracional
análogo ao crime tipificado no art. 163 do Código
Penal (delito de dano), requereu ao douto
Magistrado a concessão de remissão cumulada com
uma das medidas socioeducativas previstas no art.
112 do Estatuto Menorista.

In casu, agiu bem o ilustre Sentenciante em
deferir parcialmente o pedido do Ministério Público para
tão-somente homologar a remissão proposta. Porque,
se não foi instaurado o devido procedimento legal,
meio adequado para apreciar a conduta atribuída ao
menor, tornar-se-ia inadmissível a cumulação de medi-
da socioeducativa pela flagrante ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Entendo que, somente depois de iniciado o
procedimento com o recebimento da representação
e, após o interrogatório do menor infrator, a autori-
dade judiciária poderia conceder-lhe a remissão
cumulada com uma medida socioeducativa.

É o que dispõe o art. 126 da Lei 8.069/90:

antes de iniciado o procedimento judicial para apu-
ração de ato infracional, o representante do
Ministério Público poderá conceder a remissão,
como forma de exclusão do processo, atendendo às
circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto
social, bem como à personalidade do adolescente e
sua maior ou menor participação no ao infracional.

E o parágrafo único estabelece:

Iniciado o procedimento, a concessão da remissão
pela autoridade judiciária importará na suspensão
ou extinção do processo.

Como se verifica, o legislador previu que a
remissão pudesse ser conferida por duas autori-
dades distintas e em ocasiões diferentes. No
primeiro caso, definido no caput do art. 126, a remis-
são, antes de iniciado o procedimento judicial para a
apuração de ato infracional, poderá ser concedida
pelo Ministério Público como forma de exclusão do
processo. No segundo caso (parágrafo único do art.
126), a concessão da remissão é conferida pela
autoridade judiciária e importará a suspensão ou
extinção do processo.

A remissão nada mais significa que o perdão
do ato infracional praticado pelo adolescente, tendo
como seu parâmetro a legislação penal que trata do

perdão do ofendido (art. 107, V) e do perdão judicial
(art. 107, IX, CP).

Acentue-se ainda que, de acordo com o art.
127 do ECA:

a remissão não implica necessariamente o reco-
nhecimento ou comprovação da responsabilidade,
nem prevalece para efeito de antecedentes, poden-
do incluir eventualmente a aplicação de qualquer
das medidas previstas em lei, exceto a colocação
em regime de semiliberdade ou a internação.

O perdão judicial, para MIRABETE,

é o instituto por meio do qual o juiz, embora reco-
nhecendo a prática do crime, deixa de aplicar a
pena desde que se apresentem determinadas cir-
cunstâncias excepcionais previstas em lei e que
tornam inconveniente ou desnecessária a
imposição de sanção penal. Trata-se de uma facul-
dade do magistrado, que pode concedê-lo ou não,
segundo seu critério, e não direito subjetivo do réu
(Código Penal Interpretado, p. 570).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal
de Justiça não discrepa desse entendimento:

Adolescente - Ato infracional - Remissão - Concessão
antes da sentença de mérito - Admissibilidade
somente depois da audiência de apresentação, com
a ouvida do representante do Ministério Público -
Interpretação sistemática dos artigos 182, 184, 186, §
1º, e 188 da Lei 8.069/90. - Em procedimento de apu-
ração de ato infracional cometido por adolescente, a
remissão pode ser concedida a qualquer tempo antes
da sentença de mérito, porém somente depois da
audiência de apresentação, com a ouvida do
Representante do Ministério Público, segundo inter-
pretação sistemática dos arts. 182, 184, 186, § 1º, e
188 do ECA (STJ - RT, 765/565).

Adolescente - Ato infracional - Remissão -
Admissibilidade da concessão a qualquer tempo
antes da sentença, mas sempre após a audiência de
apresentação, com a oitiva do menor infrator e do
Ministério Público - Voto vencido. - Nos atos infra-
cionais praticados por adolescentes, a remissão,
uma vez oferecida a representação, pode ser conce-
dida a qualquer tempo antes da sentença, mas sem-
pre após a audiência de apresentação, com a oitiva
do menor infrator e do Ministério Público.

Ementa do voto vencido, pela Redação: se o magis-
trado entender, antes mesmo da realização da audiên-
cia de apresentação, ser cabível a remissão, pode con-
cedê-la, desde logo, sem prévia oitiva do adolescente
ou do Ministério Público, conforme previsto no art. 188
da Lei nº 8.069/90 (STJ - RT, 775/572).
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Constituiria realmente uma violência conce-
der ao menor infrator o perdão e ao mesmo tempo
impor-lhe uma medida socioeducativa pela prática
de singelo ato infracional, sem sequer ser ouvido
para justificar a sua conduta.

Isso posto, acolhendo o parecer do douto
Procurador de Justiça, nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Tibagy Salles - De acordo.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO. 

-:::-

PROTESTO POR NOVO JÚRI - CONCURSO MATERIAL - SOMATÓRIO DAS PENAS SUPERIOR A 20

ANOS - IMPOSSIBILIDADE

- O protesto por novo Júri é recurso exclusivo da defesa, que prescinde de razões recursais, dirigido ao
presidente do Tribunal do Júri, para que ele próprio o decida, não havendo necessidade de os autos serem
remetidos à superior instância.

- É inadmissível o benefício previsto no art. 607 do CPP - protesto por novo Júri - se a condenação à pena
superior a 20 anos for resultante de concurso material de crimes.

DIVERSOS Nº 1.0216.03.019393-4/001 - Comarca de Diamantina - Relator: Des. TIBAGY SALLES

Ementa oficial: Protesto por novo Júri - Análise
- Juiz-Presidente do Tribunal do Júri - Conhecimento -
Inviabilidade - Pena - Concurso Material - Somatório -
Impossibilidade. - O protesto por novo Júri é recurso
exclusivo da defesa, que prescinde de razões recur-
sais, dirigido ao Presidente do Tribunal do Júri, para
que ele próprio o decida. É inadmissível o benefício
previsto no art. 607 do CPP - protesto por novo Júri -
se a condenação à pena superior a 20 anos for resul-
tante de concurso material de crimes. Precedentes.
Recurso que não se conhece.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NÃO CONHECER DO RECURSO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 25 de maio de 2004. - Tibagy
Salles - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Tibagy Salles - Tratam os autos de
protesto por novo Júri requerido por Ozilton Carlos
Pinto da Silva nos autos da ação penal movida pelo
Ministério Público contra o recorrente, por infração
do disposto no art. 121, § 2º, I e IV , c/c art. 14, II, do
Código Penal (em detrimento da vítima Warley Pinto
da Silva) e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 61, II, h (por

duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código
Penal (em detrimento das vítimas Lidiane de Jesus
Pereira e Oscar Pereira).

Devidamente processado, o recorrente foi
pronunciado e posteriormente condenado pelo eg.
Conselho de Sentença da Comarca de Diamantina,
oportunidade em que foi condenado à pena de 06
anos e 03 meses de reclusão em relação ao delito
praticado contra a vítima Warley; 13 anos de
reclusão com relação ao delito praticado contra a
vítima Lidiane; e 12 anos e 06 meses de reclusão
tendo em vista o delito perpetrado contra a vítima
Oscar, que, pela regra do art. 69 do Código Penal,
totalizou 31 anos e 09 meses de reclusão.

O recorrente aduz que o somatório das penas
ultrapassa os 20 anos previstos para o protesto por
novo Júri, motivo pelo qual pugna pela realização de
novo julgamento.

O Ministério Público a quo manifestou-se em
infirmação à pretensão defensiva.

Manifestando-se em parecer da lavra do Dr.
Francisco Márcio Martins M. Chaves, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não-conheci-
mento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Inicialmente, devo salientar que o recurso em
exame não desafia conhecimento. Vejamos.
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O protesto por novo Júri é recurso exclusivo
da defesa, dirigido ao Presidente do Tribunal do Júri
e que prescinde de razões recursais.

Conforme TOURINHO FILHO,

o recurso é dirigido ao Presidente do Tribunal do
Júri, e não haverá necessidade de razões.
Acolhendo o protesto, o Juiz-Presidente do Tribunal
do Júri determinará seja o processo incluído na
pauta de julgamento para a sessão periódica
seguinte, dês que: (a) a pena imposta, por um só
crime, seja igual ou superior a 20 anos; (b) seja
interposto no prazo legal; (c) tenha sido interposto
pela primeira vez.

Com efeito, nos termos do parecer da
Procuradoria de Justiça, compete ao próprio Juiz de
Direito a quo decidir acerca do protesto, não havendo
necessidade de os autos serem remetidos a esta
instância revisora.

Portanto, o presente recurso não desafia co-
nhecimento.

Nada obstante, em breve passeio à matéria
ventilada no presente recurso, impende salientar que
os crimes foram praticados mediante concurso mate-
rial, fato que, para efeito do protesto por novo Júri,
obsta o somatório das penas fixadas para cada um
dos delitos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, verbis:

Inadmissível o benefício previsto no art. 607 do
CPP, se a condenação à pena superior a 20 anos
resulta de concurso material de crimes.
Precedentes da Suprema Corte (RHC 5.985/SP -
Rel. Min. Fernando Gonçalves).

Assim, na perspectiva do concurso material, o
presente recurso deve ser analisado pelo douto Juiz
de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca
de origem.

Com estas considerações expendidas é que
finalizo o voto, fazendo-o para acolher parecer da
Procuradoria de Justiça e não conhecer do recurso,
com recomendação de retorno à Comarca de origem
para análise do douto Magistrado a quo.

É como voto.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, NÃO CO-
NHECERAM DO RECURSO.

-:::-

FALSA IDENTIDADE - ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - OCULTAÇÃO DE PASSADO CRIMINOSO - ÂNIMO
DE AUTODEFESA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - DELITO NÃO CONFIGURADO - PENA - CAUSAS

ESPECIAIS DE AUMENTO - APLICAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL
MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE 

- O acusado que informa falsamente à autoridade policial ou judiciária sobre sua identidade não comete
o crime previsto no art. 307 do Código Penal, uma vez que o delito de falsa identidade exige o dolo especí-
fico voltado para a obtenção de vantagem ilícita, o que não fica configurado quando o agente visa exerci-
tar elementar ânimo de autodefesa. 

- As causas especiais de aumento de pena são obrigatórias, razão pela qual não podem ser aplicadas em
percentual inferior ao limite legal mínimo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.99.118608-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. PAULO
CÉZAR DIAS

Ementa oficial: Roubo exercido com o
emprego de arma e falsa identidade. - As causas
especiais de aumento de pena são obrigatórias, razão
pela qual não podem ser aplicadas em percentual
inferior ao limite legal mínimo estabelecido. - Não
comete o crime previsto no art. 307 do CP o acusado
que informa falsamente a autoridade policial ou judi-
ciária sobre sua identidade. Por exigir dolo específico,

voltado para a obtenção de vantagem ilícita, a infração
deixa de subsistir quando o agente visa exercitar ele-
mentar ânimo de autodefesa.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
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Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2004. -
Paulo Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - Roberto Carlos
da Silva Meireles foi denunciado pela Justiça Pública
da Comarca de Belo Horizonte como incurso nas
sanções do art. 157, § 2º, inciso I, e art. 329, caput,
c/c art. 69, todos do Código Penal.

Relata a denúncia que, no dia 31 de agosto de
1998, por volta das 22h40min, na Av. Paraná, Centro,
nesta Capital, o réu, fazendo uso de uma faca, sub-
traiu da vítima Lucimar de Oliveira Neres a quantia de
R$ 20,00 (vinte reais), fugindo em seguida.

Consta de referida peça que, acionada a
Polícia, o acusado foi localizado, tendo resistido, medi-
ante violência e grave ameaça, à ordem de prisão.

Consta mais que o acusado, ao prestar depoi-
mento na delegacia, forneceu falsa identidade.

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a
denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes
insculpidos nos arts. 157, § 2º, inciso I, e 329, caput,
c/c art. 61, inciso I, na forma do art. 69, todos do CP,
a uma pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, e 68
dias-multa, pelo crime de roubo qualificado, e 03
meses de detenção, pelo delito de resistência, absol-
vendo-o do crime de falsa identidade.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação, pretendendo obter a conde-
nação do réu pelo crime previsto no art. 307 do CP,
bem como a correção da pena imposta ao crime de
roubo, alegando que o aumento decorrente do
emprego de arma deve ser fixado em 18 meses e 18
dias de reclusão.

Oferecidas as contra-razões, subiram os autos,
e, nesta instância revisora, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Conheço do recurso, porque presentes os
pressupostos de admissibilidade.

No que se refere ao delito de falsa identidade,
é de se notar que o apelado, ao ser preso, afirmou
chamar-se Sirano Vitali Fiori Fialho, declinando idade

inferior à que realmente tinha, e depois, na
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes
contra o patrimônio, se autodenominou Rogério
Zacarias Chaves, quando seu nome, na realidade, é
Roberto Carlos da Silva Meireles, conforme certidão
de nascimento de fl. 46.

No caso em exame, o réu não apresentou
qualquer documento alusivo a sua identidade, ape-
nas prestando falsa declaração do seu nome ao ser
preso e perante o Juizado da Infância e Juventude,
quando da sua qualificação.

O elemento subjetivo do delito em exame é o
dolo, que consiste na vontade livre e consciente de
atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade, com
o fim de obter vantagem para si ou para outrem ou
de causar dano a terceiro.

A conduta do acusado consistiu, a meu ver,
em ato de defesa legítima, pois é natural que, ante a
iminência da prisão, quisesse escudar-se das con-
seqüências de um processo penal, além de pre-
tender ocultar o seu passado criminoso, não carac-
terizado o dolo específico exigido, uma vez que, com
a mentira, almejou obter a liberdade, simples conti-
nuação de um estado natural, não compreendido na
expressão “vantagem ilícita”.

Nessa circunstância, a mentira deve ser
equiparada ao direito de calar a verdade, caracteri-
zando, portanto, fato atípico.

E a jurisprudência não discrepa desse
entendimento, como se vê do seguinte julgado:

Por exigir dolo específico, voltado para a obtenção
de vantagem ilícita, a infração deixará de caracteri-
zar-se quando o agente, com isso, visa ocultar seu
passado criminoso (TACRIM-SP, RT, 608/352).

Além disso, como observou o MM. Juiz, tal
fato não redundou em prejuízo ao andamento
processual.

Assim, correta se mostra a decisão que
absolveu o acusado desse delito.

No tocante à pena imposta para o crime de
roubo, tem razão o apelante.

O Código Penal estabeleceu o critério trifási-
co para o cálculo da pena, determinando, em
primeiro lugar, a fixação da pena-base, em seguida
são consideradas as circunstâncias atenuantes e
agravantes e, por último, as causas de diminuição e
aumento, sendo que a fase derradeira incide sobre a
quantidade da pena resultante da operação anterior.
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Determina o art. 157, § 2º, inc. I, que a pena
será aumentada de um terço até a metade se a vio-
lência ou ameaça é exercida com o emprego de
arma, devendo o juiz ater-se a esses exatos limites,
pois as causas de aumento de pena são obri-
gatórias, não podendo ser aplicadas em percentual
inferior ao limite legal mínimo estabelecido.

Como se vê da sentença recorrida, o MM.
Juiz fixou a pena-base em 04 anos e 04 meses de
reclusão, aumentado-a para 04 anos e 08 meses, em
face da circunstância agravante da reincidência.
Assim, aplicado o aumento mínimo de um terço
sobre a última operação, fica a pena acrescida de 01
ano, 06 meses e 20 dias, totalizando 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, deve ser majorada
em 18 dias-multa, perfazendo 74 (setenta e quatro)
dias-multa.

Fica, dessa forma, a pena definitiva relativa ao
crime de roubo estabelecida em 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 74
(setenta e quatro) dias-multa.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para corrigir a pena imposta, nos termos
acima aduzidos.

Ficam mantidas as demais disposições da
sentença recorrida.

Custas, a final.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

HABEAS CORPUS - EX-POLICIAL MILITAR DETIDO EM PRESÍDIO ESPECIAL DA POLÍCIA MILITAR -
CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO PARA OBSTAR A TRANSFERÊNCIA
PARA PENITÊNCIÁRIA COMUM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - DESAMPARO
LEGAL - MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PERMANÊNCIA EM UNIDADE ISOLADA DOS DEMAIS

PRESOS EM PRESÍDIO E CADEIAS PÚBLICAS - DIREITO QUE LHE ASSISTE

- O direito de cumprir pena em presídio especial da Polícia Militar não é atribuível a ex-policial militar já
excluído da corporação.

- O condenado que tenha exercido função de policial civil ou militar do Estado e que, por esta condição,
esteja ou possa estar sofrendo ameaça em sua integridade física tem direito de cumprir sua pena em
unidade isolada dos demais presos no interior dos presídios e cadeias públicas próprios ao abrigo de
condenados ex-policiais, nos termos dos arts. 75 e 81 da Lei Estadual nº 11.404/94, com a redação dada
pelo art. 2º da Lei Estadual nº 13.661/00.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.04.405451-8/000 - Comarca de Uberaba - Relator: Des. EDELBERTO SANTIAGO

Ementa oficial: Habeas corpus - Condenação
por crime de homicídio qualificado - Ex-policial militar
detido em presídio especial da Polícia Militar - Pleito
para obstar a transferência para penitenciária comum -
Constrangimento ilegal não caracterizado - Desamparo
legal - Oficial já excluído da corporação - Permanência
em unidade isolada dos demais presos - Direito que lhe
assiste - Ordem parcialmente concedida.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamen-
tos e das notas taquigráficas, EM CONCEDER A
ORDEM PARCIALMENTE, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. -
Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Trata-se de
habeas corpus impetrado pelo ilustre advogado,
Alaor Ribeiro, em favor de Nivaldo Neves, ex-policial
militar, condenado à pena de 15 (quinze) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, §
2º, inciso I, do Código Penal, e detido no quartel do
4º BPM, Município de Uberaba-MG., local onde
intenciona permanecer, visando, pois, obstar sua
transferência para a Penitenciária João Pimenta da
Veiga, localizada no Município de Uberlândia-MG.

O impetrante alega que:
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o paciente sente-se ameaçado de sofrer coação em
sua liberdade de cumprir sua pena de forma especial,
consoante as regras do inciso XLVIII do art. 5º da
Constituição Federal, art. 296 do Código de Processo
Penal Brasileiro e § 3º do art. 72 da Lei 11.404/94, com
a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.661/2000, do
Estado de Minas Gerais (fl. 04-TJ).

Liminar deferida pelo em. Des. Antônio Carlos
Cruvinel (fl. 12-TJ).

Pela denegação da ordem impetrada, uma
vez prestadas pela indigitada autoridade coatora as
informações que lhe foram solicitadas (fls. 15/16-TJ),
opinou a douta Procuradoria de Justiça, através de
parecer da lavra do ilustrado Procurador Rogério
Batista F. Vieira.

Em síntese, é o relatório.

Saliente-se, de início, que o direito pleiteado
pelo paciente não é atribuível a oficial já excluído de
sua corporação, como in casu:

Oficial da Polícia Militar tem o direito de cumprir pena
privativa de liberdade em presídio militar, enquanto
não excluído das fileiras da Corporação através de
procedimento próprio, ainda que se trate de crime
comum. (...) (STJ - HC 7.848 - Rel. Gilson Dipp - DJU
de 18.12.98, p. 369).

Lado outro, conforme bem salientou o emi-
nente parecerista, o pleito em exame não encontra
amparo legal, pois o art. 72 da Lei Estadual nº
11.404/94, com redação dada pelo art. 1º da Lei
Estadual nº 13.661/2000, apenas garante ao conde-
nado, assim como ao preso provisório - que ao
tempo do delito era policial civil ou militar do Estado
- o cumprimento de sua pena em dependência dis-
tinta e isolada dos demais presos:

Art. 72. (...)

§ 2º A pessoa recolhida em prisão provisória que ao
tempo do delito era policial civil ou militar do Estado
ficará em dependência distinta e isolada da dos
demais presos.

§ 3º A garantia prevista no § 2º deste artigo estende-se
ao condenado em sentença transitada em julgado que
ao tempo do delito era policial civil ou militar do Estado.

Outrossim, são claros os arts. 75, caput, e 81
da Lei Estadual nº 11.404/94, com redação dada
pelo art. 2º da Lei Estadual nº 13.661/00, quanto à
presença de unidades diferenciadas, no interior dos
Presídios e Cadeias Públicas, próprias ao abrigo de
condenados ex-policiais militares:

Art. 75. Podem ser previstas seções independentes,
de segurança reforçada, para internamento de con-
denado que tenha exercido função policial e que, por
esta condição, esteja ou possa vir a estar ameaçado
em sua integridade física, bem como para interna-
mento de condenado por crime hediondo e de
rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento.

Art. 81. No presídio e na cadeia pública, haverá
unidades independentes para a mulher, para o
jovem adulto, para o preso que tenha exercido
função policial e para o cumprimento de pena priva-
tiva de liberdade e de limitação de fim-de-semana.

Portanto, nada há que faculte ao paciente a
permanência em local especial, devendo ser ele
transferido para o presídio julgado apropriado, onde
deverá, por salvaguarda de sua integridade física e
emocional, cumprir a pena em dependência isolada
dos demais presos.

Por fim, poderá o paciente, da mesma forma,
prestar serviços em convênios estabelecidos e par-
ticipar de programas de ressocialização, direitos que
lhe são inerentes em sede de execução penal,
ressalvados os requisitos previstos em lei.

Mercê de tais considerações, concedo par-
cialmente a ordem impetrada, tão-somente para,
afastando o óbice à transferência do paciente
Nivaldo Neves para o estabelecimento penitenciário
local, determinar cumpra ele a pena imposta em
unidade independente, isolada dos demais presos,
nos termos dos artigos 75 e 81 da Lei Estadual nº
11.404/94, com redação dada pelo art. 2º da Lei
Estadual nº 13.661/00.

Custas, nihil.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

O Sr. Des. Tibagy Salles - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, CONCEDERAM
A ORDEM PARCIALMENTE.

-:::-

PREFEITO MUNICIPAL - DANO QUALIFICADO - DESACATO - DELITOS CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO

- Comete o crime de dano qualificado aquele que, propositadamente, atinge viatura da Polícia Militar com
seu veículo, deteriorando o patrimônio do Estado.
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Ementa oficial: Processo-crime de competên-
cia originária - Prefeito municipal - Dano qualificado -
Desacato - Delitos caracterizados - Condenação. -
Comete o crime de dano qualificado aquele que,
propositadamente, atinge viatura da Polícia Militar
com seu veículo, deteriorando assim o patrimônio do
Estado. Incide nas sanções do art. 331 do Código
Penal, cometendo o crime de desacato, o indivíduo
que menospreza e ofende funcionário público no
exercício de suas funções, especialmente quando
desfere um tapa no rosto de policial militar. Denúncia
julgada procedente.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Primeira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM JULGAR PROCEDENTE A
DENÚNCIA, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2004. - Márcia
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

Apregoadas as partes, pelo Ministério
Público, a Dr.ª Elba Rondino proferiu sustentação
oral e, pelo denunciado, o Dr. Luís Carlos Balbino
Gamboji assistiu ao julgamento.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Senhor
Presidente. Sempre com muita atenção, ouvi a elo-
qüente e combativa Dr.ª Elba Rondino.

Benjamim Braga Lisboa, Prefeito Municipal
de São Geraldo, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 331, caput, do Código Penal.

Narra a peça exordial (fls. 02/06) que o filho do
denunciado foi flagrado por policiais militares dirigin-
do um veículo Santana em alta velocidade. Parado o
veículo, o motorista ligou para seu pai, ora denuncia-
do, narrando-lhe o ocorrido. Instantes após, quando a
viatura já deixava o local, o Alcaide chegou em carro
oficial da Prefeitura, buzinando e piscando farol. Já
que os milicianos não pararam, o acusado veio a
bater na traseira da viatura, causando-lhe danos.

Após a batida, os policiais desceram, sendo que
o Prefeito Municipal, com o intuito de desacatar policial
militar no exercício de suas funções, deu um tapa no
rosto do Cabo Marcos Aurélio Soares da Silva, o que
ensejou ao miliciano dar voz de prisão ao denunciado.

Nesse momento, o policial tentou algemar o
acusado, que resistiu, vindo os dois a caírem na rua,
causando um corte na cabeça do Prefeito e
hematomas no Cabo. O Sargento Hélio Ferreira tam-
bém chegou a sofrer ferimentos, sendo necessário que
o Cabo Marcos Aurélio fizesse um disparo para o chão.

A denúncia veio instruída com a documentação
de fls. 07/159, além do inquérito policial em apenso.

A defesa apresentou resposta à denúncia, na
fase do art. 4º da Lei nº 8.038/90 (fls. 184/189).

O Ministério Público, ao pugnar pelo recebi-
mento da inicial, requereu que fosse acrescentado à
capitulação o crime de dano qualificado - art. 163,
parágrafo único, do Código Penal -, na forma do art.
69, também do CP (fls. 194/204). Após a manifes-
tação da defesa de fls. 208/213, a denúncia foi recebi-
da por esta colenda Primeira Câmara Criminal, inclu-
sive com relação ao crime de dano qualificado
(acórdão de fls. 226/231).

O acusado foi interrogado às fls. 247/251,
seguindo-se oferecimento de defesa prévia (fls.
252/253). Instrução às fls. 275/282 e 286/304. As
partes nada requereram na fase do art. 10 da Lei nº
8.038/90 (fls. 308 e 310).

Em sede de alegações finais, o Ministério
Público bate-se pela procedência da denúncia (fls.
315/327). Já a defesa pugna pela absolvição no tocante
a ambos os delitos (fls. 329/339).

É, em síntese, o relatório.

Tenho que os fatos se passaram na forma
narrada na denúncia.

Em 1º de setembro de 2001, o filho do denun-
ciado, o estudante José Mário Daibes Lisboa, foi fla-
grado dirigindo em alta velocidade na Praça Raul
Soares, Município de São Geraldo. Neste sentido é o

- Incide nas sanções do art. 331 do Código Penal, comentendo o crime de desacato, o indivíduo que
menospreza e ofende funcionáio público no exercício de suas funções, especialmente quando desfere um
tapa no rosto de policial militar.

PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNIA ORIGINÁRIA N° 1.0000.00.281264-2/000 - Comarca de Visconde
do Rio Branco - Relatora: Des.ª MÁRCIA MILANEZ
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relato da testemunha de defesa Luiz Henrique
Nicodemos: “que o depoente trabalhava de guarda
de rua e nesse dia viu passar o José Mário, filho de
Benjamin, em alta velocidade” (fl. 282).

Por tal razão, foi abordado pelos militares
Hélio Ferreira do Nascimento e Marcos Aurélio
Soares da Silva. Não se conformando com a multa,
José Mário telefonou para seu pai, ora denunciado,
que é Prefeito Municipal de São Geraldo.

O réu pediu para falar com os milicianos,
sendo que os mesmos se recusaram a atender o
Alcaide. Relatou a testemunha compromissada
Ricardo dos Santos Cardoso (fls. 278-v.):

... que o depoente observou que o José Mário, pelo
celular, falava com alguém, possivelmente o pai
dele, e pediu para o policial atender o telefone e o
policial disse que não, pois estava lavrando a multa.

Quando os militares já deixavam o local, o acu-
sado chegou, dirigindo o veículo oficial da Prefeitura.
Tentou fazer com que os policiais parassem a viatura,
buzinando e piscando os faróis (depoimento de
Ricardo dos Santos Cardoso, fls. 278-v.).

Neste instante foi cometido o crime de dano,
cuja materialidade restou comprovada pelo laudo
pericial de fls. 136. Já que os policiais não pararam, o
réu bateu com o veículo oficial na traseira da viatura,
danificando-a.

A prova oral produzida é uníssona ao relatar a
batida. Neste sentido são as versões dadas pelas teste-
munhas Edgard Elias da Silva Rabelo e Ricardo dos
Santos Cardoso (fls. 44/447, 106/114 e 276/279-v.), e
ainda pelos policiais (fls. 94/105).

O próprio réu confessa que houve a colisão
(fls. 26/27 e 247/251).

A defesa alega que a viatura não se deteri-
orou. Ora, o laudo acostado às fls. 136 chega a ser
inconteste ao constatar que a viatura “apresentava
afundamento na porção inferior da tampa traseira, no
lado esquerdo, além de quebra da porção inferior da
lanterna traseira homolateral”.

Leciona JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

... deteriorar é estragar, arruinar, adulterar o objeto
material. Caracteriza-se o crime com a destruição,
inutilização ou deterioração parciais (Código Penal
Interpretado. São Paulo: Atlas, 2000, p. 1.045).

Portanto, há prova da tipicidade da conduta,
eis que coisa alheia foi deteriorada.

Da mesma forma, restou comprovado o dolo.
Esclarecedor é o depoimento da já mencionada
testemunha Ricardo dos Santos Cardoso (fls. 279):
“... que perguntado se a batida do carro da prefeitu-
ra na viatura foi intencional ou acidental, o depoente
responde ‘não, não foi acidental’...”. Sendo assim,
não se tratou de um mero acidente, por inobservân-
cia de dever objetivo de cuidado, restando afastada
a tese de ausência de dolo específico.

Em suas declarações prestadas na fase inquisi-
torial, alega o Prefeito que pensava que seu filho
estivesse preso, razão pela qual teria batido na viatura.
Tal fato não tem o condão de descaracterizar o crime
de dano. Caso o estudante realmente tivesse sido
preso, o acusado deveria tomar as medidas legais:
pedido de relaxamento de flagrante, arbitramento de
fiança, habeas corpus... Deteriorar patrimônio público
não seria solução para resolver uma eventual prisão de
seu filho, considerando-se especialmente sua condição
de detentor de mandato eletivo.

Portanto, não há falar em ocorrência de ne-
nhuma causa excludente da ilicitude, ainda que sob
a forma putativa.

Seguindo tal linha de raciocínio, não assiste
razão à defesa ao levantar a tese de coação moral
irresistível, conforme previsto no art. 22 do Código
Penal. Impossível compreender qual seria a coação
que sofria o acusado capaz de ensejar a deterioração
da viatura.

Considerando que o crime foi praticado con-
tra o patrimônio do Estado, é de se reconhecer a
forma qualificada do dano, nos termos do art. 163,
parágrafo único, III, do Código Penal.

Também não existem dúvidas quanto à
caracterização do desacato.

Segundo a testemunha presencial Ricardo
dos Santos Cardoso, os fatos se passaram da
seguinte forma (fls. 278-v.):

... e, segundo o depoente, nisso o Benjamim saiu do
carro e foi de encontro à viatura, dizendo ‘o policial
quando abriu a porta da viatura, ele saiu da viatura e
já tomou um tapa’; que segundo o depoente esse
tapa foi desferido pelo Benjamim...

No mesmo sentido são seus depoimentos
prestados no inquérito policial (fls. 46/47) e perante a
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (fls. 106/109).
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O mesmo relato é apresentado pela teste-
munha, também presencial, Edgard Elias da Silva
Rabello (fls. 276-v.):

... que segundo o depoente, após o colidir com o
carro oficial na traseira da viatura, o Benjamim foi
saindo do carro, segundo o depoente ele estava de
pijama, de sandália de dedo, falando coisas meio
desconexas, como por exemplo: eu mando nessa
porra e foi agredindo o policial...

Seus depoimentos prestados no inquérito
policial (fls. 44/45) e perante a Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (fls. 109/114) convergem no mesmo
sentido.

O militar desacatado, Cabo Marcos Aurélio
Soares da Silva, disse na Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (fls. 102/103):

Desci (do carro) antes do soldado que estava do
meu lado e o Prefeito desceu do seu carro, de chine-
lo, de pijama, falando muito e alto, perguntando que
palhaçada era essa e tal, fazendo gestos com a mão.
Fui ao encontro dele para explicar-lhe a situação e
jamais imaginaria que o Prefeito da cidade pudesse
fazer aquilo comigo. (...) Ao chegar perto dele, ele
não esperou que eu explicasse nada. Nem abri a
boca para falar e ele me deu um tapa na cara.

Destaco ainda o relato do militar que acom-
panhava o Cabo Marcos Aurélio, o Soldado Hélio
Ferreira do Nascimento (fls. 96):

Ele (o acusado) saiu de pijama e chinelo, com o
braço levantado, fazendo gestos e falando: ‘Mas que
palhaçada é essa?’. Quando o Cabo foi ao seu
encontro, tentar conversar, ele desferiu logo um tapa
no rosto do Cabo, que lhe disse que ele estava preso
em flagrante. Aí, com o perdão da palavra, ele man-
dou o Cabo tomar naquele lugar.

Os depoimentos prestados pelos policiais mili-
tares, no presente caso, são firmes e coerentes, e não
vejo qualquer indício de que tenham interesse em
prejudicar o acusado. Para que se desconsidere o
testemunho policial, é necessário demonstrar algum
interesse por parte do mesmo no deslinde da investi-
gação, ou que não se coaduna com o restante do
acervo probatório. In casu, a versão dos milicianos
está em perfeita harmonia com os relatos das teste-
munhas civis, já transcritos.

Invoco os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:

Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoi-
mento de Policiais, pelo simples fato de o serem, sem
que outras razões justifiquem sua rejeição (STF - HC
72.500/SP - 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
DJU de 04.8.95, p. 22.448).

Validade do depoimento testemunhal de agentes poli-
ciais. - O valor do depoimento testemunhal de servi-
dores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particu-
lar na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
Jurisprudência (STF - HC 73.518/SP - 1ª Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJU de 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido: STF - HC 74.522/AC - 2ª
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 13.12.96,
p. 50.167.

A defesa argumenta que os policiais militares
mentiram quando da lavratura do boletim de ocor-
rência. Ora, conforme relatado pelo Cap. PM
Claudiney de Oliveira Leite, realmente houve uma
pequena omissão, já que não constaram no BO o
disparo para o chão de arma de fogo, ocorrido quan-
do dos fatos. Entretanto, tal fato não tem o condão
de desmerecer seus relatos, por dois motivos.

A uma, porque seus depoimentos estão em per-
feita consonância com aqueles prestados por teste-
munhas civis, conforme já dito.

A duas, porque se deve considerar também a
conclusão da autoridade responsável pelo inquérito
policial militar: “não há indícios de cometimento de
crime militar”.

Com relação à tipicidade da conduta, peço
vênia para transcrever a doutrina do insigne penalista
LUIZ RÉGIS PRADO:

O verbo (...) é desacatar, que expressa a ação de
afrontar, menoscabar, desprezar, humilhar etc. No
sentido do texto, representa a conduta do agente
direcionada a funcionário público com propósito de
ofendê-lo, humilhá-lo, atentando contra o prestígio
da função pública, e que pode se manifestar
através de palavrões, gritos, vias de fato,
agressões, gestos obscenos, vaias, ruídos,
ameaças, empurrões etc (Curso de Direito Penal -
Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, v. IV, p. 535-536).
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A jurisprudência deste eg. Sodalício caminha
no mesmo sentido:

A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra
ou ato que redunde em vexame, humilhação,
desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a gros-
seira falta de acatamento, podendo consistir em
palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias
de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos
etc. Inteligência do art. 331 do CP (Apelação
Criminal nº 1.0000.00.225837-4/000 - Rel.ª Des.ª
Márcia Milanez - julgamento em 18.09.2001, publi-
cação em 25.09.2001 - ementa parcial).

A prova produzida revela que o réu agiu imbuí-
do da intenção de difamar os militares, especialmente
no momento em que desferiu um tapa no rosto do mili-
tar Marcos Aurélio Soares da Silva. É sabido o signifi-
cado que tal gesto possui em nossa sociedade.

Se o acusado assume atitude arrogante diante da
autoridade policial, dando pouca importância ao que
dela ouve e, em seguida, nela desfere um tapa no
mesmo desdobramento psicológico, irrecusável o
reconhecimento da infração, que pode ser praticada
não só mediante palavras ou gestos, mas igual-
mente, através de vias de fato ou lesões corporais
(TACRIM-SP - AC - Rel. Márcio Sampaio -
JUTACRIM, 10/175-176).

Portanto, não assiste razão à defesa ao pug-
nar pela absolvição, alegando ausência de dolo
específico, considerando que o acusado teria agido
em repulsa a ato injusto praticado por policiais.
Conforme já mencionado, o inquérito policial militar
demonstrou que os funcionários públicos, ao abor-
darem o veículo e lavrarem a multa, portaram-se
dentro da estrita legalidade, não se tendo caracteri-
zado nenhum abuso. Sendo assim, não há falar em
repulsa a ato injusto de policiais.

Desacato - Crime configurado - Recurso improvido. -
Existindo na ação do agente o dolo específico, a von-
tade de ultrajar e desprestigiar o funcionário público no
exercício da função, dirigindo-lhe palavras ofensivas,
caracterizado resta o crime previsto no artigo 331 do
Código Penal (TJMG - Apelação Criminal nº
1.0000.00.234037-0/000 - Rel. Des. Edelberto
Santiago - julgamento em 28.08.2001, publicação em
31.08.2001).

Diante da robusta prova constante dos autos,
fácil notar que não se está dando uma conotação
política ao caso, como insinua a defesa à fl. 330. Na
verdade, os fatos narrados na denúncia, que
restaram comprovados no decorrer da instrução, têm
conotação de ordem criminal.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia,
condenando o acusado Benjamim Braga Lisboa nas

sanções do art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 331,
na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Passo à aplicação da pena, primeiramente
quanto ao crime de dano.

Há circunstâncias judiciais militando em desfa-
vor do acusado. Primeiramente, tem-se a culpabili-
dade, que deve ser tida em grau elevado.
Considerando a condição de Prefeito Municipal do
réu, o juízo de reprovação é intenso, já que aquele
que deveria ser exemplo na proteção do patrimônio
público acaba deteriorando-o.

No tocante às circunstâncias do crime, é de
se registrar que o dano qualificado foi cometido
através do veículo oficial da Prefeitura de São
Geraldo, o que também deve ser considerado na
fixação da pena-base.

Por fim, os militares que se encontravam na
viatura em nada contribuíram para o delito, muito pelo
contrário. Quando já deixavam a Praça Raul Soares,
foram simplesmente surpreendidos com uma batida,
sem maiores considerações.

Pelas razões expostas, fixo a pena-base em
09 (nove) meses de detenção, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa, quantum que torno definitivo, à
míngua de outras circunstâncias modificadoras, fixan-
do ainda o regime aberto.

Quanto ao desacato, também existem circuns-
tâncias judiciais desfavoráveis. Uma vez mais, a cul-
pabilidade pesa contra o réu. O juízo de reprovabili-
dade deve ser dos mais sérios e graves, consideran-
do a condição de chefe do Executivo Municipal, que
acaba por menosprezar e humilhar policiais militares,
no exercício de suas funções. Ou seja, o crime de
desacato praticado por prefeito é ainda mais
reprovável, o que enseja um aumento na pena-base.

Além disso, os militares, uma vez mais, em
nada contribuíram para o evento delituoso. Após
serem surpreendidos com a batida na viatura, foram
novamente pegos de surpresa com as ofensas,
inclusive com um tapa na cara.

Diga-se ainda que um desacato cometido
através de um tapa é consideravelmente mais grave
do que meras palavras ofensivas, o que também
enseja um aumento na sanção a ser aplicada.

Por tais motivos, considerando a cominação
alternativa prevista no art. 331 do Código Penal, é o
caso de se aplicar pena de detenção. Considerando as
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circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-
base em 09 (nove) meses de detenção, quantum que
torno definitivo, à míngua de outras circunstâncias
modificadoras, fixando ainda o regime aberto.

Considerando a regra do cúmulo material (art.
69 do Código Penal), a pena final é fixada em 01
(um) ano e 06 (seis) meses de detenção, regime
aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do art. 60 do CP, registro que o
réu tem boa situação financeira, eis que, além de
Prefeito, declarou-se pecuarista (fls. 23 e 25), na
área de laticínios (fls. 26). Portanto, fixo a unidade do
dia-multa em metade do salário mínimo vigente ao
tempo dos fatos, com as devidas correções (art. 49,
§ 1º, também do Estatuto Repressivo).

Com fulcro no art. 44 do CP, entendo que a
substituição da pena privativa de liberdade por restriti-
vas de direitos é socialmente recomendada. Sendo
assim, substituo as sanções de detenção por duas
penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP), quais
sejam: prestação pecuniária, que fixo em 10 (dez)
salários mínimos em favor de entidade a ser estabe-
lecida pelo Juízo de Execução, nos termos do art. 43,
I, c/c art. 45, § 1º, ambos do Código Penal (sem pre-
juízo da pena de multa anteriormente fixada); e ainda
prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, em local a ser designado também pelo Juízo
de Execução, nos termos do art. 46, §§ 1º a 3º, ainda
do Codex.

Transitada, lance-se o nome do réu no rol dos
culpados e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para
os fins do art. 15, III, da Constituição da República.

Custas, pelo réu.

O Sr. Des. Tibagy Salles - Também ouvi com
atenção a sustentação oral proferida.

Acompanho a Relatora.

O Sr. Des. Sérgio Braga - Com a Relatora.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Senhor
Presidente. Tive acesso às peças deste processo e
cheguei à mesma conclusão da ilustre Relatora.

Sem dúvida alguma, o crime de dano qualifi-
cado, não só com relação ao veículo pertencente ao
Estado, mas principalmente, com relação a veículo
pertencente a patrimônio da Prefeitura, é de respon-
sabilidade, aliás, do Sr. Prefeito.

Quanto ao crime de desacato, pareceu-me
tranqüila a prova neste sentido, pois as testemunhas
presenciais são unânimes nas suas afirmações e a
pena aplicada ao ilustre Prefeito, pela Relatora, é um
pouco pequena diante dos fatos descritos na inicial e
comprovados no processo.

Acompanho a Relatora porque o voto por ela
proferido é de uma técnica jurídica ímpar.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo
com a Relatora.

Súmula - À UNANIMIDADE, JULGARAM
PROCEDENTE A DENÚNCIA.

-:::-

HABEAS CORPUS - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PENA - CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO -
PRISÃO DOMICILIAR - CÔMPUTO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE

- Se a pretensão formulada envolve exame de requisitos de natureza subjetiva insculpidos no art. 83 do CP,
não é o habeas corpus meio idôneo para deferir o livramento condicional.

- O fato de se ter concedido ao sentenciado o regime aberto em residência particular, no curso da execução
da pena, não impede que o prazo relativo à prisão domiciliar seja computado para fins da concessão do
livramento condicional.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.03.404356-2/000 - Comarca de Bom Sucesso - Relator: Des. PAULO CÉZAR DIAS

Ementa oficial: Habeas corpus - Pedido de
livramento condicional. - Tendo em vista que a pre-
tensão formulada envolve exame de requisitos de
natureza subjetiva, insculpidos no art. 83 do CP, não
é o writ meio idôneo para deferi-lo. - O fato de ter sido
concedido ao sentenciado, no curso da execução, o

regime aberto em residência particular não impede
que o prazo relativo à prisão domiciliar seja computa-
do para fins da concessão do livramento condicional.
- Ordem concedida tão-somente para que o magis-
trado a quo examine a possibilidade de concessão do
aludido benefício.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Câmara
Especial de Férias do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julga-
mentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM CONCEDER A ORDEM.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2004. - Paulo
Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - Trata a espécie
de habeas corpus impetrado em favor de Anderson
Magalhães Zenith, condenado por infração dos arts.
155, § 4º, inc. IV, e 288, ambos do CP, a uma pena de
quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime
semi-aberto, objetivando a concessão do livramento
condicional.

Alega o impetrante, em síntese, que o
paciente, ao iniciar a execução da pena, postulou, por
ausência de vaga em local adequado, que fosse sua
pena cumprida em regime domiciliar, o que lhe foi
deferido. Diz que, posteriormente, mediante agravo
interposto pelo Ministério Público, o MM. Juiz, apon-
tado como coator, retratou da decisão agravada.
Afirma que o período em que permaneceu em regime
domiciliar deve ser computado para fins da con-
cessão do livramento condicional. Conclui, alegando
que preenche todos os requisitos necessários à
obtenção do aludido benefício.

A autoridade apontada como coatora prestou
as informações necessárias, e a douta Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a decidir.

Tendo em vista que a pretensão formulada
envolve exame de requisitos de natureza subjetiva,
insculpidos no art. 83 do CP, não é o writ meio idô-
neo para deferir o livramento condicional.

Em um aspecto, porém, tem razão o paciente.

Conforme leciona JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

Para a integralização do tempo mínimo de cumpri-
mento da pena deve computar-se o prazo em que o
condenado esteve recolhido em decorrência da prisão
provisória ou administrativa, bem como o de inter-
nação em hospital de custódia e tratamento psiquiátri-
co (art. 42 do CP). Também deve ser levado em con-
sideração, para esse mesmo fim, o tempo remido pelo
trabalho. Não há necessidade de que o condenado
tenha passado por todos os regimes penitenciários, ou
seja, que se encontre em regime aberto por ocasião do
pedido ou da concessão do benefício. A lei não o exige
e, desde que preencha os requisitos estabelecidos no
art. 83 do CP, o condenado tem o direito à liberdade
condicional seja qual for o regime de pena a que está
submetido (Execução Penal, 5ª ed., p. 327).

A prisão domiciliar tem amparo legal. Embora
o paciente não atendesse aos requisitos do art. 117
da LEP, não pode, agora, ser penalizado pelo fato de
lhe ter sido concedido, no curso da execução, o
recolhimento em regime aberto em residência parti-
cular. Em tal caso, deve esse prazo também ser
computado para efeito de livramento condicional.

Com tais considerações, concedo a ordem
tão-somente para, afastando referido óbice, determi-
nar ao MM. Juiz a quo que aprecie a possibilidade de
concessão do benefício pleiteado pelo paciente.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

O Sr. Des. Sérgio Braga - De acordo.

Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

-:::-

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - BEIJO ROUBADO E TOQUES LASCIVOS SUPERFICIAIS -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

- O beijo roubado e toques lascivos não são suficientes para caracterizar o atentado violento ao pudor.
Nesta hipótese, resta ao juiz desclassificar o delito para a contravenção de importunação ofensiva ao
pudor prevista no art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), eis que referidos atos
não possuem a reprovabilidade nem a violência semelhantes às existentes no estupro, não podendo
ensejar reprimenda penal análoga à de tal crime.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.01.055021-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. ERONY
DA SILVA
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Ementa oficial: Atentado violento ao pudor -
Desclassificação - Importunação ofensiva ao pudor. -
O beijo roubado e toques lascivos superficiais não são
suficientes para caracterizar o delito de atentado vio-
lento ao pudor que, por sua essência, deve asseme-
lhar-se em gravidade ao crime de estupro. A desclas-
sificação para a contravenção de “importunação ofen-
siva a pudor” é a única solução possível em casos em
que há um efetivo atentado ao pudor que, porém, não
se reveste do grau de violência análogo ao existente
no crime de estupro. Provimento parcial.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2003. -
Erony da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Erony da Silva - O Ministério Público
do Estado de Minas Gerais denunciou, nesta Capital,
Alex Gertrudes Cardoso como incurso nas sanções do
art. 214 c/c art. 224, a, do CP, por ter, em 2 de março
de 2001, por volta das 7h30m, acariciado a barriga e
os seios da vítima N.R.S., de 10 anos de idade e, em
seguida, dando-lhe um beijo na boca, tudo isso contra
sua vontade.

A sentença monocrática às fls. 74 e seguintes
julgou procedente a denúncia e condenou o réu a 6
(seis) anos de reclusão em regime semi-aberto.

Inconformada, apelou a defesa, apresentando
suas razões às fls. 87 e seguintes, nas quais pugna
pela absolvição ou, alternativamente, pela descassifi-
cação do delito para a contravenção do art. 65 da LCP.

As contra-razões ministeriais às fls. 93 e
seguintes são pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer às fls. 111 e seguintes, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

A materialidade e a autoria delitivas restaram
sobejamente comprovadas pela palavra da vítima.

Nos crimes de natureza sexual, que em sua
maioria não deixam vestígios, todo valor deve ser
dado à palavra da vítima, mormente quando esta
desconhecia o acusado e nenhum motivo teria para
querer prejudicá-lo.

Quanto à tipicidade delitiva, no entanto, enten-
do que o toque lascivo e o beijo na boca não são sufi-
cientes para caracterizar o atentado violento ao pudor.

No dizer de DELMANTO:

A cominação de pena igual à do estupro, bem como
a classificação do atentado violento ao pudor como
crime hediondo (art. 1º da mesma lei), é de todo
excessiva nos casos de simples contato corporal las-
civo (abraços e beijos) ou de contemplação lasciva,
sendo sua pena mínima (seis anos) até mesmo
superior ao mínimo previsto para a lesão corporal
seguida de morte (quatro anos). Diante do absurdo e
da incongruência da lei, restaria ao juiz, nessas
hipóteses, desclassificar o delito para a contra-
venção do art. 61 da LCP, que, sob o nomen iuris de
importunação ofensiva ao pudor, pune com multa
aquele que ‘importunar alguém, em lugar público ou
acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor’;
ou, caso o local não seja público ou acessível ao
público, considerar o fato atípico (DELMANTO,
Celso et al. Código Penal Comentado. 6ª ed. atual.
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 464).

Assim tem entendido a jurisprudência:

Se a pena decorrente de um delito deve ser propor-
cional à ofensa por este provocada à sociedade,
então sanções de igual monta devem corresponder
a lesões jurídicas da mesma intensidade. Por isso o
ato libidinoso capaz de configurar o atentado violen-
to ao pudor deve der uma reprovabilidade seme-
lhante à conjunção carnal violenta proibida pelo art.
213 do CP, sendo que a hipótese do beijo e toques
rápidos em partes íntimas não pode ensejar a
mesma reprimenda penal que um estrupro ou aten-
tado violento ao pudor (TJSC - JCAT, 83-84/655).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, tão-somente para desclassificar a condenação
para aquela prevista no art. 61 da LCP, condenando-o
ao pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa, com valor
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Peço vista dos
autos.
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Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL O
RELATOR E O REVISOR, PEDIU VISTA O VOGAL.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Presidente (Des. Kelsen Carneiro)
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão do
dia 25.11.03, a meu pedido, após votarem Relator e
Revisor dando provimento parcial.

Meu voto é o seguinte:

Na sessão passada, pedi vista dos autos para
um melhor exame e, depois de fazê-lo com atenção,
cheguei à mesma conclusão do ilustre Relator, Des.
Erony da Silva, que se fez acompanhado pelo em.
Revisor, Des. Paulo Cézar Dias.

No presente caso, no mínimo dúvida existe se
a ação do acusado, beijando furtivamente a ofendida

e passando a mão superficialmente sobre o seu
corpo, tinha como escopo a satisfação da lascívia.

Ora, se não ficou claramente demonstrada a
intenção libidinosa, a desclassificação realmente se
impunha, inclusive porque a jurisprudência tem con-
siderado atos como os praticados pelo réu como
simples importunação ao pudor, como se observa do
julgado cuja ementa se transcreve abaixo:

O beijo roubado, assim como o toque superficial e
fugaz, por sobre as vestes, nos seios de uma mulher,
não caracterizam a prática de ato libidinoso diverso
da conjunção carnal, e sim a conduta indecorosa de
importunação ofensiva ao pudor (RT, 727/577).

Com essas considerações, também dou
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do
Relator, Des. Erony da Silva.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

-:::-

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO
DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS - CRIME DO ART. 273, § 1º E § 1º-B,

I E III, DO CP - NÃO-CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO

- Impõe-se a absolvição do réu acusado da prática do delito descrito no art. 273, § 1º e § 1º-B, I e III, do
Código Penal, quando não restar comprovada a intenção do agente em comercializar o produto.

- Para a configuração do delito do art. 273 do Código Penal, é indispensável o exame pericial adequado
para a comprovação da nocividade do produto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0313.00.007486-1/001 - Comarca de Ipatinga - Relatora: Des.ª JANE SILVA

Ementa oficial: Crime de falsificação, cor-
rupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais - Absolvição. - Impõe-
se a absolvição pela prática do delito do artigo 273, §
1º e § 1º-B, I e III, do Código Penal, quando não restar
comprovada a intenção do agente em comercializar o
produto. - Indispensável o exame pericial adequado
para a comprovação da nocividade do produto. -
Negado provimento ao apelo.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004. - Jane
Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - O ilustre representante
do Ministério Público, inconformado com a decisão
que absolveu Antônio Carlos Soares das imputações
previstas no artigo 273, § 1º e § 1º-B, incisos I e III, do
Código Penal, interpôs o presente apelo, pretendendo
em suas razões recursais, acostadas às fls. 375/380,
a condenação do recorrido, nos exatos termos da
denúncia.

Contra-razões por Antônio Carlos às fls.
385/397, em que pleiteia a integral manutenção do
decisum recorrido.

Quanto aos fatos, narra a denúncia de fls.
02/03 que no dia 21 de outubro de 1998, atendendo a
requerimento de expedição de alvará sanitário, na
seção de vigilância sanitária, feito pelo recorrido, com-
pareceram na Drogaria do Toninho, de propriedade do
réu, localizada na Rua Simon Bolívar, nº 1.215, Bairro
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Cidade Nobre, em Ipatinga Minas Gerais, a Dr.ª
Andréa Cátia Leal Badaró, acompanhada do fiscal,
Fabiano Guerra Vaz. Ao efetuar a vistoria necessária
à expedição do alvará, os fiscais constataram que
Antônio Carlos expunha à venda e tinha, em depósito
para a venda, remédios cuja validade estava vencida,
bem como diversos outros com adulterações nas
embalagens e rótulos e alguns sujeitos a regime espe-
cial sem documentação, além de medicamentos cuja
venda é proibida em drogarias, vindo a apreender
todo o material, conforme termo de visita de fls. 19/27.

O feito processou-se regularmente, nos ter-
mos do relatório da sentença, que ora adoto.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de
2000; e a sentença absolutória, publicada em mãos
do escrivão, na data de 19 de maio de 2003.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação
acostada à fls. 403/407, opina pelo conhecimento e
provimento do apelo ministerial.

Conheço do recurso, pois, previsto em lei,
cabível, adequado e presentes os requisitos de
admissibilidade e processamento.

Não foram argüidas nulidades, nem encon-
tramos, quando do exame dos autos, qualquer delas
que deva ser declarada de ofício.

Quanto ao mérito:

Analisei cuidadosamente as razões apresen-
tadas pelo ilustre representante do Ministério
Público, comparando-as com a r. decisão, ora hos-
tilizada, e com as provas constantes dos autos, e
entendo que não devem ser acolhidas as pretensões
apresentadas.

Não restou comprovado nestes autos que o
apelado tenha praticado qualquer das ações previstas
no tipo do artigo 273, § 1º ou § 1º-B, incisos I e III, do
Código Penal.

Conforme exaustivamente salienta o douto
Juiz a quo, não ficou comprovado que o Antônio
Carlos Soares detinha os medicamentos apreendi-
dos, com intuito de comercializá-los.

Comungo do mesmo entendimento do douto
Magistrado, vez que não encontrei, no conjunto pro-
batório, elemento algum que provasse, sem sombra
de dúvidas, que o apelado pretendia vender os
medicamentos apreendidos.

A testemunha Andréa Cátia Leal Badaró,
ouvida em juízo, às fls. 88/89, afirma claramente que

os medicamentos denominados Cytotec e Talsuntin
não estavam expostos à venda, e sim separados, no
interior de um cofre no escritório da farmácia.

Apesar de Andréa relatar que as amostras
grátis, com embalagem adulterada, foram encontradas
na área de medicamentos expostos à venda, não
esclarece se tais remédios destinavam-se à comerciali-
zação, ou seja, não especifica se estavam separados
dos demais ou organizados com estes nas prateleiras.

Antônio Carlos Soares jamais negou que os
medicamentos apreendidos estivessem em sua far-
mácia, no entanto afirma, peremptoriamente, que
estavam separados dos outros, justamente com a
finalidade de entregá-los à vigilância sanitária, fato
este que, informalmente, noticiou à vigilância sani-
tária, no momento do pedido de vistoria, para reno-
vação do alvará de funcionamento.

As testemunhas Aymar Alves da Silva, fls.
83/84, Ângelo Ribeiro Alves Neto, fl. 85, e Orsine
Vieira Soares, em seus depoimentos prestados em
juízo, confirmam a versão apresentada por Antônio
Carlos, afirmando que os medicamentos apreendidos
haviam sido separados dos demais, para serem
entregues à vigilância sanitária.

Aymar Alves elucida ainda que ele mesmo
informou à vigilância sanitária sobre a presença de
medicamentos vencidos ou próximos da data de
vencimento para serem entregues.

O simples fato de Antônio Carlos ter afirmado
que não vendia mais tais medicamentos não importa
em confissão da prática delituosa, pois, em primeiro
lugar, confirma sua versão de que não pretendia
vendê-los, e sim entregá-los à autoridade competente;
segundo, porque o laudo pericial se limita a constatar
a presença de amostras grátis, com embalagens frau-
dadas e medicamentos vencidos sem, no entanto,
esclarecer se o produto estava alterado, falsificado,
corrompido, adulterado ou mesmo se sofreram perda
de seus atributos terapêuticos e medicinais pela expi-
ração do prazo de validade.

Sendo o crime descrito no artigo 273 daqueles
que deixam vestígios, é necessária a conclusão peri-
cial minuciosa da imprestabilidade dos medicamen-
tos para consumo, como prova fundamental da ocor-
rência da conduta criminosa.

Assim, como bem acentua a defesa de
Antônio em suas contra-razões, também não ficou
comprovada nos autos a falta das características de
identidade e qualidade admitidas, para a comerciali-
zação dos produtos apreendidos.
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Portanto, mesmo que, ao contrário do acima
exposto, estivesse comprovada a intenção do apela-
do em vender os produtos apreendidos, ainda assim
o delito não estaria configurado, ante a falta de com-
provação pericial da nocividade do medicamento.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante,
a qual deixo de transcrever, pois já se encontra cola-
cionada nos autos.

Ante tais fundamentos, nego provimento ao
recurso e mantenho a sentença guerreada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE
EXECUÇÃO - ART. 197 DA LEP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS -

CONHECIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO - INCONFORMISMO DO RMP QUANTO À UNIFICAÇÃO
DE PENAS - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA

- É de se conhecer do recurso como agravo em execução, se a decisão prolatada diz respeito a regressão
do regime de cumprimento da pena, matéria afeta ao juízo da execução e, portanto, cabível o recurso de
agravo, a teor do art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

- Não tendo sido a unificação de penas objeto da decisão recorrida, não há razão para se dar guarida ao
inconformismo ministerial a ela relativo.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0000.03.401681-6/001 - Comarca de Itaguara - Relator: Des.
LUIZ CARLOS BIASUTTI

Ementa oficial: Recurso em sentido estrito -
Irresignação contra decisão proferida em incidente de
execução - Art. 197 da LEP - Aplicação do princípio da
fungibilidade dos recursos - Conhecimento como
recurso de agravo - Inconformismo do RMP quanto à
unificação de penas - Matéria que não foi objeto da
decisão recorrida - Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
CONHECER COMO RECURSO DE AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Luiz Carlos Biasutti - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Preliminarmente,
e aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, co-
nheço do recurso como agravo em execução, haja vista
que a decisão prolatada diz respeito a regressão do

regime de cumprimento da pena, matéria afeta ao juízo
da execução e, portanto, cabível o recurso de agravo,
com fincas no art. 197 da LEP.

O i. RMP da Comarca de Itaguara, irresignado
com a decisão do MM. Juiz, que, ao revogar o benefí-
cio do sursis concedido ao sentenciado, não regrediu
seu regime de cumprimento da pena, dela recorre.

Argumenta que o somatório das reprimendas
é superior a 4 (quatro) anos, devendo, pois, o regime
ser objeto de regressão para o semi-aberto.

O recurso foi devidamente contrariado.

Ouvida, opina a douta Procuradoria de Justiça
pelo seu desprovimento.

Ao acurado exame dos autos, verifica-se que o
sentenciado foi condenado, na Comarca de Itaguara,
no Processo nº 2.643/99, à pena de 1 ano e 10 meses
de reclusão, em regime aberto, concedido o sursis, e
25 dias-multa, transitada em julgado a sentença em
23.10.2001 (sentença às fls. 29/43 e certidão de fls.
44), como incurso no art. 171, caput, do CP.
Posteriormente, durante o período probatório, tendo
praticado os delitos contidos no art. 180, caput, e art.
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330, c/c art. 69, todos do CP, foi condenado, no
Processo nº 2.796/99, a 1 ano e 6 meses de reclusão,
regime aberto, e 15 dias-multa, pelo 1º crime, e 30 dias
de detenção, regime aberto, e 10 dias-multa, pelo 2º
crime, aplicada a regra do concurso material. A final,
foi-lhe concedida a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, tendo sido a sentença confirmada
por este Tribunal (certidão às fls. 07/08).

Com a condenação nos autos de nº 2.796/99,
o RMP pleiteou a revogação do sursis concedido
naquele processo, com fulcro no art. 81, inciso I, do
CP, no que foi atendido pelo MM. Juiz, conforme
decisão de fls. 03/05, mantido o regime aberto para
o cumprimento da pena, pois o quantum total da
pena imposta assim o autoriza.

Inconformado, pleiteia o Órgão Ministerial a
reforma do decisum, para que seja imposto o regime de
cumprimento semi-aberto, vez que, segundo ele, unifi-
cadas as penas, elas ultrapassam o quantum de 4 anos.

Ocorre que, quando proferida decisão
favorável à revogação do sursis pelo MM. Juiz, não
se cogitou ali, em momento algum, acerca de unifi-
cação das penas do sentenciado, mesmo porque o
que havia sido pleiteado pelo RMP era apenas a
revogação do benefício do sursis.

Ora, se é assim, a unificação das penas não
foi objeto da decisão recorrida de fls. 03/05, e nem
poderia mesmo ter sido, já que ela só foi realizada
após a interposição do presente recurso.

Daí por que trata a sentença impugnada, tão-
só, da questão relativa à revogação do sursis conce-
dido quando da prolação de sentença condenatória
no Processo 2.643/99 (fls. 29/43), não havendo
razão para se dar guarida ao inconformismo ministe-
rial relativo à unificação das penas, matéria que não
consta daquele decisum.

Com essas considerações e acatando in
totum o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - De
acordo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De acordo.

Súmula - CONHECERAM COMO RECURSO
DE AGRAVO E NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - ÔNUS DA PROVA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - CIÚME - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - NÃO-CONFIGURAÇÃO 

- A legítima defesa é uma exceção e incumbe a quem a alega comprová-la, não se podendo proceder à
absolvição sumária sem que ela resulte da prova dos autos, com absoluta certeza.

- O ciúme não constitui a qualificadora do motivo fútil, tratando-se de um sentimento violento que impulsiona
as pessoas, quer seja fundado ou não.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0024.98.082989-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relatora:
Des.ª JANE SILVA

Ementa oficial: Pronúncia - Legítima defesa -
Ônus da prova - Ciúme - Não-configuração do motivo
fútil. - A legítima defesa é uma exceção e incumbe a
quem a alega comprová-la, não se podendo proceder
à absolvição sumária sem que ela resulte da prova
dos autos, com absoluta certeza. O ciúme não consti-
tui a qualificadora do motivo fútil, tratando-se de um
sentimento violento que impulsiona as pessoas, quer
seja fundado ou não. Dá-se provimento parcial.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 09 de março de 2004. - Jane
Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Daniza Pereira, de-
vidamente qualificada nos autos, inconformada com
a decisão que a pronunciou pelo crime do artigo 121,



TJ
M

G
 - 

Ju
ris

pr
ud

ên
ci

a 
C

rim
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 239-304, abril/junho 2004 259

§ 2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, do Código
Penal, recorre, dizendo que agiu em legítima defesa
própria, estando presentes todos os requisitos da
excludente da criminalidade, merecendo ser aplica-
dos os artigos 411 do Código de Processo Penal c/c
o art. 23 , II, do Código Penal. Pretende a reforma da
decisão para ser impronunciada.

Contra-razões em que se refutam os argu-
mentos das razões recursais e pleiteia-se a
manutenção da decisão hostilizada.

Quanto aos fatos, narram os autos que, no
dia 17 de agosto de 1997, por volta de 21 horas, na
Rua Professor Milton Lages, próximo ao nº 2.007,
Bairro Nova Esperança, nesta Capital, a recorrente,
utilizando-se de faca, desferiu golpes contra Luciene
da Silva Reis, causando-lhe as lesões corporais
descritas no auto de exame de corpo delito e laudo
complementar, iniciando-se, assim, a execução de
um crime de homicídio, que somente não se con-
sumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a vítima conversava com o
amásio da recorrente, perto de uma barraquinha, e
esta, ao vislumbrá-los, de forma inopinada, desferiu
diversos golpes na infeliz moça, fazendo-o por motivo
fútil e ainda usando de recurso que lhe dificultou a
defesa.

O feito transcorreu nos termos do relatório da
sentença, que ora adoto.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhe-
cimento do recurso, mas para que a ele não se dê
provimento.

Conheço do recurso, pois o entendo previsto
em lei, cabível e indicado, bem como se encontram
presentes os demais requisitos de admissibilidade e
processamento.

Não foram argüidas nulidades, nem as
encontramos quando do exame dos autos.

Quanto ao mérito.

Impõe-se o necessário, ainda que não apro-
fundado, exame da prova, para que sejam exami-
nadas as questões argüidas pela defesa.

Primeiramente, é mister lembrar que, para a
pronúncia, basta prova da existência e de indícios da

autoria, sendo que a primeira está comprovada pelo
auto de exame de corpo delito e a segunda é con-
fessada até mesmo pela própria vítima, embora
alegue que agiu em legítima defesa.

A legítima defesa constitui uma exceção e,
como tal, desloca o ônus da prova para quem a
alega, no caso a ré, mas ela não conseguiu compro-
var, na primeira fase do procedimento, que realmente
agiu amparada por tal causa de antijuridicidade.

A vítima, ouvida em juízo, diz que estava a
conversar com seu namorado, quando foi atingida
pelas facadas, o mesmo afirmando as testemunhas
Décio Oliveira Mariano e Cristiano Silva Fagundes,
dizendo todos que a acusada já partiu em sua
direção, agredindo-a com tapas até que foram des-
feridas as facadas.

Não vemos, aparentemente, a excludente de
ilicitude invocada, logo não se trata de aplicação do
artigo 411 do Código de Processo Penal, nem de
impronúncia.

Todavia, entendo que a qualificadora do motivo
fútil deva ser decotada, pois o ciúme, consoante reite-
rada jurisprudência de nossos tribunais e mormente
desta Câmara, não constitui motivo fútil, mas sim um
sentimento violento que impulsiona as pessoas, quer
seja fundado ou não.

A outra qualificadora deve ser submetida aos
jurados, pois a ré agiu de modo inopinado, tratando-
se, aparentemente, de recurso que dificultou a defe-
sa da ofendida.

Ante tais fundamentos, dou parcial provimen-
to ao recurso para decotar a qualificadora do motivo
fútil, submetendo a ré a julgamento pelo Tribunal do
Júri apenas pelo crime do artigo 121, § 2º, IV, c/c o
artigo 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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Ementa oficial: Tóxico - Tráfico na modalidade
auxiliar - Agente que aponta a residência de traficante
para usuário - Delito não caracterizado - Inteligência
do art. 12, § 2º, inciso I, da Lei 6.368/76 - Absolvição
que se impõe - Recurso provido. - Não pode o julgador
cingir-se à letra fria da lei, fornecendo tratamento
indistinto ao indivíduo costumeiro na venda de drogas
e àquele que tão-somente aponta a residência de trafi-
cante já conhecido, pois o verdadeiro intuito do ante-
dito diploma legal é tipificar e punir aquele que age
com dolo intenso e habitualidade na prática ilícita,
tendo como escopo a distribuição e o induzimento das
pessoas ao vício de forma indiscriminada, com fins de
lucro e comercialização ilícita de entorpecentes.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráfi-
cas, EM DAR PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 23 de março de 2004. -
Edelberto Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Joel Alves
dos Reis, qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso nas sanções do art. 12, § 2º, inciso I, da Lei
6.368/76, porque, no dia 25.08.00, na Praça Júlia
Camargos, s/nº, Município de Paracatu-MG, auxiliou
o denunciado Altair Pereira da Silva a adquirir e usar
certa quantidade de maconha.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Paracatu, julgando procedente o pedido contido na
denúncia, condenou-o a cumprir a pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime integralmente fechado,
mais o pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu, pugnando
pela absolvição do acusado, por ausência de prova
da autoria do delito.

Contra-arrazoando o recurso, o RMP local se
bate pela manutenção da decisão. A Procuradoria de
Justiça, através de parecer da lavra do ilustre
Procurador de Justiça José Fernando Marreiros
Sarabando, opina pelo conhecimento e não-provi-
mento do apelo.

É o relatório, em síntese.

Preliminarmente, conheço do recurso,
próprio, tempestivo e regularmente processado.

Os autos informam que, na tarde do dia
25.08.00, policiais militares surpreenderam o denun-
ciado Altair Pereira Silva na posse de certa porção de
maconha, ocasião em que o mesmo, confessando
sua conduta criminosa, afirmou ter adquirido o entor-
pecente de pessoa conhecida pela alcunha de
“Cojaque”, sob indicação do apelante.

A materialidade delitiva restou comprovada
através do auto de apreensão (fls. 20) e do laudo de
exame toxicológico (fls. 30), por meio dos quais
restou comprovado tratar-se de 3,07g (três gramas e
sete centigramas) de maconha.

Controversa, todavia, a autoria.

Em harmonia com as declarações prestadas
pelo denunciado Altair Ferreira (fls. 07), o apelante
afirmou, às fls. 07/08, que

a pessoa de Altair procurou o declarante dizendo que
queria comprar maconha, que o declarante falou para
ele que não tinha, mas tinha um outro cara que tinha
para vender, que o levou até a casa do Conjaque; (...)
que somente levou o Altair e ficou esperando um
pouco abaixo da casa, que o Altair comprou a quan-
tia de cinco reais de maconha do Conjaque; (...) que
não vende a droga, mas é usuário da mesma.

TÓXICO - TRÁFICO NA MODALIDADE AUXILIAR - AGENTE QUE APONTA A RESIDÊNCIA DE 
TRAFICANTE PARA USUÁRIO - DELITO NÃO CARACTERIZADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 2º,

INCISO I, DA LEI Nº 6.368/76 - ABSOLVIÇÃO

- O julgador não pode cingir-se à letra fria da lei, fornecendo tratamento indistinto ao indivíduo costumeiro
na venda de drogas e ao que tão-somente aponta a residência de traficante já conhecido, pois o verdadeiro
intuito da Lei Antitóxicos (Lei nº 6.368/76) é tipificar e punir aquele que age com dolo intenso e habituali-
dade na prática ilícita de distribuição e de induzimento das pessoas ao vício de forma indiscriminada, com
fins de lucro e comercialização de entorpecentes.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0470.01.003293-1/001 - Comarca de Paracatu - Relator: Des. EDELBERTO
SANTIAGO
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Sabido que o tipo “auxiliar” (inciso I, § 2º, art.
12 da Lei 6.368/76) requer atue o agente no sentido
de propiciar a outrem condições materiais para a
aquisição e utilização da droga.

Todavia, atento às críticas dirigidas à Lei
Antitóxicos, por abarcar condutas que variam do
“vender, expor a venda, ou oferecer” ao “instigar”,
“induzir” e “auxiliar” o uso de entorpecente, tenho-me
manifestado no sentido de que os tipos que caracteri-
zam o delito de tráfico de drogas possuem conotação
mais forte, no sentido de abastecimento, provisão,
instigação ou auxílio com certa habitualidade.

Especialmente no que toca ao tipo em
apreço, faz-se mister, a meu sentir, que a conduta
perpetrada pelo agente se mostre decisiva e crucial
para o consumo de droga por parte de terceira pes-
soa. In casu, trata-se o auxiliado de usuário já inicia-
do no consumo de drogas, pelo que plausível con-
cluir-se que, de forma outra, poderia ter ele acesso
ao entorpecente visado.

Ora, não pode o julgador cingir-se à letra fria da
lei, fornecendo tratamento indistinto ao indivíduo cos-
tumeiro na venda de drogas e àquele que tão-somente
aponta a residência de traficante já conhecido, pois o

verdadeiro intuito do antedito diploma legal é tipificar e
punir aquele que age com dolo intenso e habitualidade
na prática ilícita, tendo como escopo a distribuição e o
induzimento das pessoas ao vício de forma indiscrimi-
nada, com fins de lucro e comercialização ilícita de
entorpecentes.

Outrossim, tratando-se, in casu, de réu primário
(certidão de fls. 66), jovem possuidor de bons
antecedentes, que não demonstra envolvimento
pretérito com o mundo do tráfico, outra não pode ser a
decisão.

Mercê de tais considerações, rendendo
vênias aos ilustres representantes ministeriais, dou
provimento ao recurso, para absolver o réu Joel
Alves dos Reis do crime previsto no art. 12, § 2º,
inciso I, da Lei 6.368/76.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

O Sr. Des. Tibagy Salles - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO.

-:::-

LIVRAMENTO CONDICIONAL - LEP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO
COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - APLICAÇÃO PARA A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DO LAPSO TEMPORAL DO INCISO V DO ART. 83 DO CP - INADMISSIBILIDADE POR HAVER
SIDO O CRIME PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 8.930/94, QUE INSERIU REFERIDO

DELITO NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS DA LEI Nº 8.072/90

- Se o regime de cumprimento da pena por crime de homicídio qualificado praticado antes da vigência da Lei
8.930/94 não obedece ao rigorismo do sistema imposto pela Lei 8.072/90, que não permite a sua progressão,
também os benefícios pleiteados pelo sentenciado durante a execução da pena não devem sofrer os seus
rigores, não tendo por que lhe impor lapso temporal mais gravoso para a concessão de livramento condi-
cional, haja vista que não se pode atribuir caráter hediondo ao homicídio por ele perpetrado, uma vez que
anterior à Lei nº 8.930/94.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0000.03.401426-6/001 - Comarca de Leopoldina - Relator: Des.
LUIZ CARLOS BIASUTTI

Ementa oficial: Recurso contra decisão que
nega livramento condicional ao sentenciado -
Matéria disciplinada na LEP - Aplicação do princípio
da fungibilidade - Recurso conhecido como agravo
em execução - Crime de homicídio qualificado -
Aplicação, para a concessão do benefício, do lapso
temporal do inciso V do art. 83 do CP -
Inadmissibilidade, por haver sido praticado o crime
antes da entrada em vigor da Lei nº 8.930/94, que
inseriu referido delito no rol dos crimes hediondos da

Lei nº 8.072/90 - Afastamento do óbice de primeiro
grau - Recurso parcialmente provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
DAR PROVIMENTO PARCIAL.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 239-304, abril/junho 2004262

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
Luiz Carlos Biasutti - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - De início, há
que se ressaltar que a matéria versada nestes autos
(incidente da execução da pena) é disciplinada pela
Lei nº 7.210/84, e, ex vi do art. 197 deste Estatuto, o
recurso cabível é o agravo em execução.

Assim, atento ao princípio da fungibilidade recur-
sal, conheço do recurso como agravo em execução,
presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto em favor de
Milon de Souza Peterman, onde externa seu incon-
formismo contra a decisão da MM.ª Juíza da
Comarca de Leopoldina, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional.

Contrariado o recurso, o digno Representante do
Parquet pugna pelo seu desprovimento (fls. 17/19-v.).

No juízo de retratação/sustentação, manteve
a MM.ª Juíza a qua a decisão agravada (fls. 02 e 19).

Em seu parecer, também a douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pelo seu desprovimento (fls. 34/37).

É o relatório.

Insurge-se a defesa do reeducando quanto
ao indeferimento do pedido de concessão de livra-
mento condicional, por não haver cumprido, ainda, o
lapso temporal exigido em lei, de 2/3 da pena.

Argumenta, em síntese, que a sentença con-
denatória em momento algum equiparou o crime
cometido pelo sentenciado a crime hediondo, sendo-
lhe imposto o regime de cumprimento fechado, e não
o integralmente fechado, não havendo que se falar
em exigência de cumprimento de 2/3 da pena para a
concessão do benefício pretendido (fls. 09/12).

Entendo que razão lhe assiste.

Segundo consta, o sentenciado foi condenado
a 12 anos de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O crime foi praticado em 02.12.1990, já na
vigência, pois, da Lei nº 8.072/90 - Lei dos Crimes
Hediondos -, publicada em 25.07.1990.

Todavia, o crime de homicídio qualificado, de
natureza hedionda, assim passou a ser considerado
em virtude da Lei nº 8.930/94, de 6.9.1994, que o
incluiu no rol daqueles já contidos na Lei nº 8.072/90.

Ora, cediço que a lei só retroage para benefi-
ciar o réu, e não para prejudicá-lo. Destarte, impe-
rioso notar que, quando do cometimento do delito
pelo sentenciado, não tinha ele, ainda, natureza
hedionda, tanto é que a sentença lhe impôs o regime
de cumprimento de pena como sendo fechado, e não
integralmente fechado.

Da mesma forma, obteve o reeducando pro-
gressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP,
entendendo o Órgão Ministerial, em parecer exarado
nos autos de execução, que, tendo sido o delito em
questão perpetrado anteriormente ao advento da Lei
nº 8.930/94, inaplicáveis se fazem as disposições
estampadas na Lei 8.072/90 (fls. 15).

Segundo recente entendimento do colendo
STJ:

se o homicídio foi praticado antes da entrada em
vigor da Lei 8.930/94, que inseriu o referido delito no
rol dos crimes hediondos, inviabiliza-se a aplicação
contida na Lei 8.072/90, no que tange à progressão
de regime (HC nº 19.948 - RJ; Min. Jorge Scartezzini;
DJU de 18.11.2002).

Ora, mutatis mutandis, se o regime de cumpri-
mento de pena por crime de homicídio qualificado
praticado antes da vigência da Lei 8.930/94 não obe-
dece ao rigorismo do sistema imposto pela Lei
8.072/90, que não permite a sua progressão, também
os benefícios pleiteados pelo sentenciado durante a
execução da pena não devem sofrer os seus rigores.

In casu, não há por que lhe impor lapso tem-
poral mais gravoso para a concessão de livramento
condicional, haja vista que não se pode atribuir
caráter hediondo ao homicídio por ele perpetrado,
vez que anterior à Lei nº 8.930/94.

Assim, determino ao MM. Juiz que, afastado
o óbice apontado em primeiro grau, analise o pedido
formulado pela defesa do reeducando, concedendo-
lhe o benefício do livramento condicional, se já
cumprido o lapso temporal aplicável à espécie - que,
in casu, é de 1/3 ou de 1/2 da pena, conforme seja
reincidente ou não em crime doloso, nos termos do
que dispõe o art. 83, incisos I e II, do CP.

Com essas considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso.

É como voto

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - De
acordo.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-
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de Justiça e um recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal (fls. 606/644).

Contra-razões recursais pelo Ministério
Público às fls. 647/658.

O Ministério Público, por meio do requeri-
mento de fls. 662/668, pleiteou o início, em parte, da
execução do v. acórdão, haja vista que, in casu, não
existe recurso dotado de efeito suspensivo a socor-
rer o requerido no que tange à condenação de perda
do cargo e dos direitos políticos.

Às fls. 674/675, manifestei-me nos autos
acerca do pleito ministerial, oportunidade em que
vinculei a análise do pedido ao juízo de admissibili-
dade recursal.

O recurso especial não foi admitido, conforme
se constata nos documentos de fls. 677/679. O recurso
extraordinário, por seu turno, também não foi admitido,
afirmação que se extrai dos documentos de fls. 680/682.

A i. defesa manejou agravos de instrumento,
visando reverter o juízo de admissibilidade recursal.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela
apreciação do pleito de fls. 662/668.

Às fls. 744/750 dos presentes autos, con-
siderando a capacidade de produzir efeitos jurídicos
concretos (eficácia), determinei a execução do referi-
do acórdão.

Inconformada, a i. defesa manejou o presente
agravo regimental, visando, tão-somente, à reforma
da decisão de fls. 744/750.

É, em síntese, o relatório.

Por preencher os requisitos legais, conheço
do presente recurso.

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - AFASTAMENTO DE ACUSADO DO CARGO -
MENÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA

- Em processo crime de competência originária, considerando os comandos da Lei nº 8.038/90, para se
levar a efeito o afastamento do acusado do cargo - em sede de decisão ainda não transitada em julgado -,
mister se faz sua consagração explícita em acórdão e/ou neste modificados por embargos declaratórios,
votados, neste caso, pela Câmara competente para o julgamento do processo.

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1.0000.00.249868-1/006 (NO PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA Nº 1.0000.00.249868-1/000) - Comarca de Brasília de Minas - Relator: Des. TIBAGY SALLES

Ementa oficial: Agravo regimental - Decisão
monocrática - Afastamento de acusado do cargo -
Menção no acórdão - Inexistência. - Em sede de
processo-crime de competência originária, consideran-
do os comandos da Lei 8.038/90, para se levar a efeito
o afastamento do acusado do cargo - em sede de
decisão ainda não transitada em julgado -, mister se
faz sua consagração explícita em acórdão e/ou neste
modificados por embargos declaratórios, votados,
neste caso, pela Câmara competente para o julga-
mento do processo. Recurso a que se dá provimento.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO, COM
RECOMENDAÇÃO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 1º de junho de 2004. - Tibagy
Salles - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo agravante, o Dr.
Tarso Duarte Tassis.

O Sr. Des. Tibagy Salles - Após regular
processo, Getúlio Andrade Braga, Prefeito Municipal
de Brasília de Minas, foi condenado por este
Sodalício, pela unanimidade dos votos da egrégia
Primeira Câmara Criminal, como incurso nas
sanções do art. 1º, I, do Dec.-lei 201/67.

Embargos declaratórios foram opostos às fls.
575/589.

Os embargos foram rejeitados, pela unanimi-
dade dos votos desta Primeira Câmara Criminal (cf.
v. acórdão de fl. 591 e fls. 592/601).

Foram manejados dois recursos pela defesa,
sendo um recurso especial para o Superior Tribunal
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Analisando com atenção o pleito, cheguei à
conclusão de que mister se faz mudar minha orien-
tação outrora adotada na decisão de fls. 744/750.

Devo salientar que essa mudança não se deu
pelos argumentos expendidos pela i. defesa, até
porque a motivação fática e jurídica esposada na
peça recursal se encontra falível, sem maiores
poderes de convencimento.

É que a i. defesa não fez compreender que o
problema reside no âmbito da eficácia normativa, e,
nesse diapasão, não há se falar em indisponibilidade
de direitos - frise-se -, argumentação completamente
estranha à demanda.

Noutro giro, devo salientar que a desinfor-
mação da i. defesa alcança extra muros, haja vista
seu questionamento da competência desta relatoria
para proferir o decisum fustigado.

Ora, não houve alteração do v. acórdão, mas,
tão-só, a determinação para que ele inicie a sua pro-
dução de efeitos, fato que, independente da manifes-
tação vergastada, deve ser implementado, haja vista
que os éditos sentenciais do Poder Judiciário dis-
põem de força normativa; são, portanto, eficazes,
uma vez que se qualificam como aptos à produção
de efeitos na ordem jurídica positivada.

Frise-se, essa eficácia que ora menciono na
presente manifestação só pode ser retirada e/ou sus-
pensa por força de outra norma, que, in casu, inexiste.

Todavia, posta a questão em análise no
Superior Tribunal de Justiça, aquela colenda Corte
entendeu, lamentavelmente, que a execução provisória
de julgados só pode ser implementada após o trânsito
em julgado da decisão condenatória, orientação que, a
meu sentir, destoa do paradigma de Estado
Democrático de Direito inaugurado com a CRFB/88.

Assim me manifesto, porque, neste paradigma,
o Poder Judiciário exerce uma função precípua de
legitimação - que se incrementa pelo procedimento -,
exigindo coragem de juízes, que devem utilizar o
senso comum de Justiça, aliado aos seus atributos
hercúleos (parafraseando Ronald Dworkin), e, via de
conseqüência, dizer o direito ao invés de dizer a lei (la
bouche du droit x la bouche de la loi).

Mas, realmente, sou forçado a render-me à
orientação de que o comando de execução imediata
deve constar do acórdão, fato que, in casu, não ocorreu.

Com efeito, mister se faz rever minha decisão
outrora proferida, para, dessa forma, adequá-la às
regras norteadoras do devido processo legal.

Ante o exposto, considerando o teor dos
expendimentos, mormente a falta de contemplação
no v. acórdão de que deveria ser executado de ime-
diato e, ainda, não tendo sido submetido à análise
pela eg. Primeira Câmara Criminal, dou provimento
ao agravo para cassar a decisão de fls. 744/750, e,
via de conseqüência, tornar sem efeito os comandos
nela proferidos.

De imediato, recolham-se as cartas de ordem
expedidas e oficie-se à Câmara Municipal de Brasília
de Minas.

É como voto.

O Sr. Des. Sérgio Braga - Sr. Presidente.
Confesso que ainda não firmei entendimento seguro
sobre esta matéria, mas, ressalvando esse aspecto e
devendo aprofundar-me sobre ela nos próximos
feitos, neste caso, acompanho V. Ex.ª

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Sr. Presidente. Há
um certo conflito aparente de normas entre o que dis-
põe a Lei 8.038/90 e o que dispõe o Decreto-lei
201/67. Sempre tive entendimento de que, no caso,
existem dois tipos de afastamentos do prefeito do
cargo: Primeiro, o afastamento cautelar é aquele em
que o Relator ou a Câmara dá, de imediato, em qual-
quer fase do processo, inclusive na decisão de mérito,
dado o periculum in mora e fumus boni juris. Segundo,
o afastamento definitivo, com base na condenação
criminal, por crimes previstos no Decreto-lei 201/67.

Nesse caso, entendo, com redobrada vênia
de alguns membros da Segunda Câmara Criminal,
que o afastamento só se pode dar depois de transi-
tado em julgado o acórdão que condenou o Prefeito.

No caso específico, não censuro demais o ilus-
tre advogado quando fala da incompetência do Relator,
porque nosso Regimento Interno diz que, após o
acórdão ser transitado em julgado, ou seja, após o
acórdão ser julgado, assinado e publicado, compete ao
1º Vice-Presidente decidir qualquer situação emergen-
cial ou incidental do processo, enquanto correr a trami-
tação do recurso especial e extraordinário. E, no nosso
caso, inclusive, aconteceu, no mês passado, de se aco-
lher um pedido do Ministério Público, determinando a
expedição de mandado de prisão contra um determina-
do réu num processo em que fui Relator. E o Superior
Tribunal de Justiça cassou a decisão, muito embora
confirmasse a competência do 1º Vice-Presidente para
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fazer o decreto de prisão. Por isso, acompanho o
Relator com esses adminículos, apenas para que esta
Câmara, tão logo este processo volte, possa tirar uma
conclusão para que não haja decisões contraditórias
nesta e nas outras Câmaras, já que, realmente, existe
um conflito aparente de normas.

Acompanho o Relator.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Com o
Relator.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti (convocado) -
Acompanho o Relator.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM PROVI-
MENTO, COM RECOMENDAÇÃO. 

-:::-

TÓXICO - TRÁFICO - TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE - COAÇÃO IRRESISTÍVEL - EXCLUSÃO DE 
CULPABILIDADE INOCORRENTE - CRIME HEDIONDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE

- Em se tratando de crime de narcotráfico, inadmissível é a figura da tentativa, isso porque, para a sua
caracterização, na forma consumada, basta a prática de qualquer das ações expressas no art. 12 da Lei
nº 6.368/76.

- Exige o art. 22 do Código Penal que, para a exclusão da culpabilidade, seja a coação irresistível, inevitá-
vel, insuperável, atual, uma força a que o coato não pode subtrair-se ou enfrentar.

- A Lei das Penas Alternativas (Lei 9.714/98) não se aplica aos condenados por crimes hediondos (Lei
8.072/90), ou a eles equiparados, especialmente aos traficantes de drogas.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0702.03.058585-6/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. GUDESTEU BIBER

Ementa oficial: Tóxicos - Tráfico - Mulheres
surpreendidas por guarda de presídio trazendo consi-
go substância entorpecente destinada aos amásios -
Tentativa - Inadmissibilidade - Coação irresistível -
Exclusão de culpabilidade inocorrente - Crime
hediondo - Substituição da pena privativa de liber-
dade por restritivas de direitos - Impossibilidade. - Em
se tratando de crime de narcotráfico, inadmissível é a
figura da tentativa, isso porque, para a sua caracteri-
zação, na forma consumada, basta a prática de qual-
quer das ações expressas no artigo 12 da Lei nº
6.368/76. - Exige o artigo 22 do Código Penal que,
para a exclusão da culpabilidade, seja a coação irre-
sistível, inevitável, insuperável, atual, uma força a que
o coato não pode subtrair-se ou enfrentar. - A Lei das
Penas Alternativas (Lei 9.714/98) não se aplica aos
condenados por crimes hediondos (Lei 8.072/90), ou
a eles equiparados, especialmente aos traficantes de
drogas. - Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 23 de março de 2004. -
Gudesteu Biber - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Conheço do
recurso, presentes os pressupostos objetivos e sub-
jetivos de sua admissibilidade.

Nego-lhe, entretanto, provimento.

Inaceitável a pretensão recursal de
absolvição das acusadas sob a tese de coação irre-
sistível ou, pelo menos, a desclassificação do delito
para o art. 12 da Lei 6.368/76, c/c o art. 14, II, do
Código Penal.

Com efeito, apurou-se nos autos que, no dia
06 de abril de 2003, por volta das 11h30min, as rés
dirigiram-se à Colônia Penal Professor Jacy de
Assis, na Cidade de Uberlândia, para a costumeira
visita aos presos.

Durante revista pessoal realizada por agentes
penitenciários, descobriu-se que as três, demons-
trando extrema ousadia, foram surpreendidas
trazendo porções de maconha acondicionadas em
preservativos e escondidas dentro das respectivas
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vaginas. Com Francineth Medeiros Paradela, a
Polícia encontrou 8,0 gramas da referida substância
tóxica; com Cleusa Gomes da Silva, 31 gramas; e
com Cléa Paula de Jesus, a expressiva quantidade
de 70,0 gramas e um aparelho de telefone celular.

A materialidade delitiva está comprovada
pelos autos de apreensão e pelos laudos de cons-
tatação e de exame toxicológico definitivo.

A autoria também é incontroversa. No auto de
prisão em flagrante as rés nada esclareceram sobre os
fatos, invocando o sagrado direito constitucional de per-
manecerem caladas e só se manifestarem em juízo.

No interrogatório judicial, confessaram livre-
mente suas condutas criminosas. Francineth admitiu
estar “em visita ao réu Vinicius, mas a droga não era
para ele, e sim para alguns meninos que estão lá den-
tro, os quais me pediram para levar” (fl.76).

Cleusa Gomes da Silva disse serem ver-
dadeiros os fatos da denúncia; “já fui presa, processa-
da e condenada, mas já cumpri pena; não sou usuária
de drogas, mas filho é usuário e eu estava levando
para ele; ... fui abordada pelo agente o qual me pediu
a droga e quando eu abaixei ela caiu e eu não tinha
como jogá-la...” (fl.77).

Cléa Paula de Jesus informou também “que
já fui presa e processada mas fui absolvida pelo
crime de assalto a mão armada; ... sou usuária de
drogas; num sábado meu marido havia pedido para
eu levar a maconha para ele fumar e pedido também
para eu levar o meu celular para ele; então resolvi,
no outro dia, levar uma pequena quantidade de
maconha para ele fumar lá e o telefone para conver-
sarmos durante a semana” (fl.78).

A primeira tese defensiva de exclusão da cul-
pabilidade pela ocorrência da coação irresistível é
simplesmente absurda, não apenas porque distante
da realidade, senão também porque contrariada
pelas declarações das próprias apelantes que, em
nenhum momento, referem-se a constrangimento
insuperável a que teriam sido submetidas por quem
quer que fosse para a prática do delito.

Segundo JÚLIO FABBRINI MIBABETE
(Código Penal Interpretado, p. 186),

exige o artigo 22 do Código Penal que, para a
exclusão da culpabilidade, a coação seja irresistível,
inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a
que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar-se.

No caso sub judice - convém insistir -, não há
o menor resquício de prova de terem sido as
apelantes submetidas a coação física ou moral pelos
seus parentes presos, de modo a excluir a vontade
das mesmas, para a introdução de maconha e apa-
relho celular na Colônia Penal Prof. Jacy de Assis.

Não pode alegar coação moral irresistível, excludente
de culpa, quem, armado de revólver, acede à determi-
nação de seu cúmplice, efetuando disparo contra a
vítima. Para ser irresistível há que ser o constrangi-
mento inevitável, insuperável ou inelutável, vale dizer,
na força de que o coacto não se pode subtrair, tudo
sugerindo situação à qual ele não se pode opor,
recusar-se ou fazer face, mas tão-somente sucumbir
ante o decreto do inexorável (TJRJ - RT, 793/669).

Coação moral irresistível - Excludente de culpabili-
dade - Inocorrência - Tese que, para ser aceita, deve
ser substancialmente comprovada por elementos
concretos existentes nos autos - Simples alegação
dos réus que não serve para caracterizá-la, especial-
mente quando a descrição dos fatos por eles forneci-
da se encontra rebatida por prova em contrário.

- Para ser aceita como excludente de culpabilidade,
a coação moral irresistível deve ser substancial-
mente comprovada por elementos concretos exis-
tentes no processo, não bastando a simples ale-
gação dos réus, especialmente quando a descrição
dos fatos por eles fornecida se encontra rebatida por
prova em contrário (TACRIMSP - RT, 813/596).

Igualmente improcedente a segunda tese da
defesa no sentido de não terem as acusadas ultra-
passado a esfera da tentativa, eis que o delito não se
consumou pela não-chegada da droga aos seus des-
tinatários, em virtude da pronta intervenção policial.

O equívoco é manifesto. Em se tratando de
crime de narcotráfico, inadmissível é a figura da ten-
tativa, isso porque, para sua caracterização, na
forma consumada, basta a prática de qualquer das
ações expressas no art. 12 da Lei 6.368/76. De
acentuar ainda que o tráfico de entorpecentes é
crime permanente, preexistindo à comercialização.
Se o agente é preso transportando a droga, em
nome de terceiro e em grande quantidade, já está car-
acterizado o delito em questão. O simples fato de
alguém transportar, ilegalmente, substância entorpe-
cente é suficiente para o reconhecimento do comér-
cio clandestino.

Este o entendimento predominante na
jurisprudência dos nossos tribunais:

Entorpecente - Tráfico - Tentativa - Inadmissibilidade
- Delito de ações múltiplas - Desnecessidade de
ocorrência efetiva do dano - Inteligência do art. 12
da Lei 6.368/76.
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- O art. 12 da Lei 6.368/76 constitui crime de ações
múltiplas, bastando, para sua configuração, que a
conduta do agente seja subsumida numa das ações
expressas pelos verbos empregados no tipo; portan-
to inadmite a tentativa. Ademais o bem jurídico pro-
tegido é a saúde pública, sendo assim não há neces-
sidade de ocorrência efetiva do dano para a existên-
cia do delito (TFRs - 2ª Região - RT, 740/696).

Entorpecente - Tráfico - Tentativa - Inadmissibilidade
- Consumação que se dá ao mesmo tempo em que
se exercita a conduta.

- É inadmissível a tentativa quando se trata de
crimes da Lei de Tóxicos, pois consumam-se ao
mesmo tempo em que se exercita a conduta, e os
crimes de mera conduta não admitem a forma ten-
tada (TFRs - 2ª Região - RT, 743/723).

In casu, neste ponto a decisão monocrática é
também irrepreensível por encontrar sustentáculo no
mais abalizado seguimento doutrinário e jurispruden-
cial que inadmite a tentativa quando se tratar de
crimes da Lei de Tóxicos.

Quanto à substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos, também carece
de razão o pleito alternativo da defesa.

A torrencial jurisprudência de todos os nossos
tribunais é no sentido da inadmissibilidade da substi-
tuição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos aos condenados por crimes hediondos.

Esta egrégia Câmara Criminal já consagrou o
entendimento segundo o qual a Lei das Penas
Alternativas (Lei nº 9.714/98) não se aplica aos conde-
nados por crimes hediondos (Lei 8.072/90), ou a eles
equiparados, especialmente aos traficantes de drogas.

O Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a
última palavra na interpretação das leis e da
Constituição, assim decidiu:

Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes (Lei
nº 6.368/76) - Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (Lei nº 9.714/98) -
Inaplicabilidade.

- 1. O preceito ínsito no art. 44 do Código Penal,
com a redação dada pela Lei nº 9.714/98, é regra
geral, não podendo ser aplicado à Lei nº 6.368/76,
visto tratar-se de lei especial.

- 2. A pena privativa de liberdade por crime previsto
na Lei de Tóxicos, equiparável a crime hediondo, tem
que ser cumprida integralmente no regime fechado
em face da Lei nº 8.072/90, impossibilitando, assim, a
sua conversão em pena restritiva de direitos.

- 3. Habeas corpus indeferido (Supremo Tribunal
Federal, HC 79.567-RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa,
2ª T., DJU de 03.3.2000, p. 62).

E, mais recentemente, depois de reiteradas
decisões no mesmo sentido, outro não foi o pronun-
ciamento do Superior Tribunal de Justiça:

Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da repri-
menda privativa de liberdade por restritiva de direitos
- Inadmissibilidade - Sanção que deve ser cumprida
em regime integralmente fechado, em face do expos-
to no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 - Inaplicabilidade
das alterações introduzidas pela Lei 9.714/98.

- Em face do princípio da especialidade, as alterações
introduzidas pela Lei 9.714/98, norma de caráter
genérico, não alcançam o crime de tráfico de entorpe-
centes, e todos os demais considerados hediondos,
pois a Lei 8.072/90, de cunho especial, impõe expres-
samente o cumprimento da pena em regime integral-
mente fechado, de modo que a pretendida substitui-
ção da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos mostra-se absolutamente incompatível com o
disposto pelo artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes
Hediondos (STJ - REsp 289.117-MG - 5ª T., Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.04.2001).

Pena - Entorpecente - Tráfico - Substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos nos
moldes da Lei 9.714/98 - Inadmissibilidade -
Incompatibilidade da pretensão, tendo em vista o
disposto pela Lei 8.072/90.

- A substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos moldes da Lei 9.714/98, é
incompatível com o crime de tráfico de entorpe-
centes, tendo em vista o disposto pela Lei 8.072/90
(STJ - REsp 260.584-GO - 6ª T., Rel. Min. Vicente
Leal - DJU de 27.05.2002 - RT, 805/556).

Indubitavelmente, a intenção do legislador, ao
editar a Lei das Penas Alternativas, foi reservar a subs-
tituição das penas privativas de liberdade por restriti-
vas de direitos aos condenados por crimes de menor
potencialidade, evitando, assim, não somente a super-
população carcerária mas também o convívio de tais
delinqüentes com criminosos de alta periculosidade.

Isso posto, acolhendo o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM
PROVIMENTO. 

-:::-
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Ementa oficial: Crime contra a incolumidade
pública - Incêndio - Art. 250 do CP - Suposta
embriaguez do agente - Responsabilidade penal
mantida. - A embriaguez voluntária, nos termos do art.
28, IX, do CP, não constitui causa excludente da
imputabilidade penal, restando íntegra, por con-
seguinte, a responsabilidade do agente por delito de
incêndio, previsto no art. 250 do CP, vez que
demonstrados, de forma inequívoca, a autoria e
materialidade delitivas.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE JARBAS LUIZ DE
LACERDA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DOS DEMAIS APELANTES.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2003. -
Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos apelantes, o
Dr. Rui Caldas Pimenta.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Trata-se de apelação criminal interposta, separada-
mente, pela defesa de Jarbas Luiz de Lacerda e, em

conjunto, pela defesa de Romerito de Souza Aráujo,
Guilherme de Souza Mendes, Robert Aparecido de
Souza Moreira e Amado Zeferino de Lima, em face da
decisão de fls. 431/449, em razão da qual restaram
condenados o primeiro, como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, III, do CP, e os demais, nas
sanções do art. 250, § 1º, inciso II, b, do CP.

A defesa do primeiro acusado requereu (fls.
457/459), preliminarmente, a declaração de extinção da
punibilidade, pelo advento da prescrição, e, quanto ao
mérito, argumentou que não haveria provas do ilícito a
que restou condenado, pedindo, pois, a absolvição.

Por sua vez, a defesa dos demais acusados
sustentou, em resumo, que não haveria provas de que
os acusados tivessem cometido o crime previsto no
art. 250, § 1º, II, b, do CP, ressaltando que o único a
quem se poderia, em tese, atribuir a culpa pelo even-
to seria Romildo do Carmo Pereira, segundo as con-
clusões do Delegado de Polícia que presidira o
inquérito policial; que havia, de fato, indícios que
pesavam contra a pessoa de Romildo, o qual já tinha
quebrado, dias antes do incêndio, vidros do prédio
da Prefeitura, além de ter praticado outros atos de
vandalismo pela cidade; que várias das testemunhas
ouvidas o apontaram como um dos vândalos que
ajudavam a destruir móveis e máquinas no momen-
to em que o prédio da Prefeitura se encontrava em
chamas; que o ex-Prefeito, um dos acusados, não
tinha qualquer motivação para incendiar o prédio da
Prefeitura, inclusive porque as contas públicas foram

INCÊNDIO - PRÉDIO DA PREFEITURA - DANIFICAÇÃO - PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXPOSIÇÃO A PERIGO -
ART. 250, § 1º, II, B, DO CP - ABSORÇÃO PELO CRIME DE DANO À COISA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE -

CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA INDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PENA - 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

- Pode o magistrado proferir decisão condenatória baseada única e exclusivamente em prova indiciária,
principalmente em se tratando de crime de incêndio (art. 250 do CP), que, em regra, é cometido na clan-
destinidade, revelando-se difícil a obtenção de prova direta, pelo que hão de ser admitidos os indícios
para efeito de sua comprovação. 

- Impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição pre-
vista no art. 109, V, do CP, se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
mediou lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, considerando-se que a pena em concreto se estabe-
leceu no patamar de 01 (um) ano e não houve recurso do Ministério Público.

- Aquele que provoca incêndio em prédio de prefeitura, causando a sua danificação e expondo a perigo o
patrimônio público, comete o crime do art. 250, § 1º, inciso II, b, do CP, não podendo tal delito ser absorvi-
do pelo crime de dano à coisa pública, porquanto o dano constitui a própria qualificadora do delito de
incêndio.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.322737-8/000 - Comarca de Inhapim - Relator: Des. REYNALDO
XIMENES CARNEIRO
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regularmente aprovadas pelo Tribunal de Contas de
Minas Gerais, sendo a prova frágil, enfim, para sus-
tentar a condenação dos acusados, pedindo, pois, a
sua absolvição ou, alternativamente, a desclassifi-
cação para o delito de dano à coisa pública.

Contra-razões ministeriais às fls. 505/512-TJ,
pugnando pelo improvimento do recurso, com a con-
seqüente manutenção do decisum.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se no sentido do
conhecimento de ambos os recursos, pelo provimen-
to daquele interposto por Jarbas Luiz de Lacerda e
pelo desprovimento do recurso aviado pelos demais
acusados (fls. 514/518).

Conheço de ambos os recursos, presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a extinção
da punibilidade do acusado Jarbas Luiz de Lacerda,
pelo advento da prescrição, porquanto entre a data
do recebimento da denúncia, que se deu em
13.08.1997 (fl. 161-v.), e a da publicação da sen-
tença, ocorrida em 29.08.2002 (fl. 450), medeou
lapso superior a 04 (quatro) anos, considerando-se
que a pena em concreto para o referido acusado se
estabeleceu no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Assim, nos termos do art. 109, V, do CP, veri-
fica-se que ocorreu a prescrição em relação ao
referido acusado, considerando-se, outrossim, a
inexistência de recurso do Ministério Público.

Noutro giro, não merece lograr êxito o recurso
interposto pela defesa, porquanto restou inequivoca-
mente demonstrada a prática, pelos acusados, do
crime previsto no art. 250, § 1º, II, b, do CP, pelo fato
de terem provocado incêndio no prédio da Prefeitura
de Inhapim, expondo a perigo o patrimônio público.

O laudo pericial é exaustivo quanto à compro-
vação da materialidade delitiva, conforme se consta-
ta às fls. 52 e seguintes dos autos, inferindo-se de
suas conclusões que o incêndio fora provocado por
ação criminosa, “possivelmente pela presença de ele-
mento em combustão completa ou incompleta deixa-
do propositalmente junto às regiões de focos iniciais”.

O referido exame é conclusivo ao constatar
que houve destruição total de móveis, equipamentos
e documentação pertencentes ao Setor de
Contabilidade, a demonstrar, indiciariamente, que
alguém pretendia realmente ocultar as informações
constantes desses documentos.

Quanto à autoria, do mesmo modo, há que se
dizer que a prova dos autos é farta em comprová-la,
notadamente a testemunhal, da qual se extrai que
todos os acusados tiveram expressiva participação
no evento criminoso, que teve como mola propulsora
o fato de conter o Setor de Contabilidade e também a
Tesouraria da Prefeitura documentos compromete-
dores a respeito da gestão do ex-Prefeito e também
do acusado Romerito de Souza Araújo.

A testemunha João Batista Gomes, na oportu-
nidade de seu depoimento prestado no curso do
inquérito (fls. 17/17-v.), confirmou ter ouvido o acusado
Robert indagar ao acusado Amado se o mesmo toparia
atear fogo na Prefeitura, tendo este último aceitado.
Admitiu, ademais, que ele próprio também teria sido
sondado por Robert para participar da empreitada.

Em juízo, a referida testemunha confirma
todas as suas declarações primeiras, acrescentando,
porém, que se teria encontrado com a pessoa de
Nilton, irmão de Romildo do Carmo Pereira, o qual
asseverou que teria sido ele quem pusera fogo no pré-
dio da Prefeitura a mando do vereador Guilhermino
(Guilherme), o qual, por sua vez, estaria associado ao
acusado Romerito.

Outra testemunha - Sebastião Henrique da
Silva -, quando ouvida em juízo, confirmou o encon-
tro entre os acusados Robert e Amado, corroboran-
do, assim, a versão apresentada pela testemunha
João Batista Gomes, bem como que havia boatos de
que Romerito teria incendiado o prédio da Prefeitura.

Ainda quanto à prova testemunhal, saliente-se
que o motivo do crime restou claramente evidenciado
através do depoimento prestado por Alair Pereira
Salgado (fls. 277/280), do qual se extrai a necessidade
que tinha Romerito de destruir as provas da malver-
sação com o dinheiro público cometida durante a sua
gestão junto ao Executivo municipal, tendo em vista,
outrossim, a expressiva quantidade de débitos para com
terceiros, entre eles o Banco Agrimisa. A referida teste-
munha confirmou, ainda, ter sido ameaçada, o que a
teria levado a não comparecer no dia do crime no local
do incêndio, preferindo sair da cidade com sua família.

Assim, a autoria, em relação aos quatro acusa-
dos, encontra-se insofismavelmente demonstrada,
não socorrendo à defesa o argumento de que a con-
denação não poderia se basear exclusivamente em
indícios e presunções, pois é certo que aqueles cons-
tituem meio de prova indireta, agasalhados expressa-
mente no art. 239 do CPP, harmonizando-se perfeita-
mente com o princípio do livre convencimento do juiz,
sendo de admitir-se a condenação neles baseada.
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No mesmo sentido, confira-se o seguinte
julgado:

Em face da doutrina, da jurisprudência e do sistema
adotado pelo Código de Processo Penal, pode o
magistrado proferir decisão condenatória baseada
única e exclusivamente em prova indiciária (RT,
395/309-10).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença
condenatória em relação aos quatro acusados, frisando-
se, por oportuno, que o crime de incêndio, em regra, é
cometido na clandestinidade, revelando-se difícil a
obtenção de prova direta, pelo que hão de ser admitidos
os indícios para efeito de sua comprovação.

Por fim, assinale-se a impossibilidade de que o
crime de incêndio seja absorvido pelo crime de dano
à coisa pública, conforme pretendido pela defesa,
porquanto o dano constitui, em verdade, a própria

qualificadora daquele crime, a qual se acha compro-
vada de forma estreme de dúvidas, ante a danificação
do prédio da Prefeitura de Inhapim.

Em face do exposto, declaro extinta a punibili-
dade do acusado Jarbas Luiz de Lacerda, pelo
advento da prescrição, e nego provimento ao recur-
so dos demais acusados.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De acordo.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE JARBAS LUIZ DE LACERDA E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS
DEMAIS APELANTES.

-:::-

ARMA DE FOGO - DISPARO EM VIA PÚBLICA - ARMA DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - PECULATO -
DESVIO - INEXISTÊNCIA - FINALIDADE DE OBTER PROVEITO PRÓPRIO OU PARA TERCEIRO - ELEMENTO

SUBJETIVO DO TIPO - AUSÊNCIA - PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM - SUBSIDIARIEDADE
EXPRESSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO INCISO III DO § 1º DO ART. 10 DA LEI 9.437/97

- O servidor público que emprega em atividade privada arma de fogo entregue a sua pessoa para uso no
serviço policial, disparando-a em via pública, comete o crime de disparo de arma de fogo previsto no
inciso III do § 1º do art. 10 da Lei 9.437/97, e não o de peculato-desvio, pois está ausente na espécie o ele-
mento subjetivo do tipo, que consiste na finalidade de obter proveito próprio ou para terceiro.

- A utilização momentânea de coisa infungível, sem a intenção de dela se assenhorear, não constitui pecu-
lato, podendo, em certos casos, vir a configurar-se ilícito administrativo ou cível que não alcança relevân-
cia penal, eis que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do peculato de uso.

- O crime do art. 132 do Código Penal contém subsidiariedade expressa e, sendo idêntica a conduta, deve
aplicar-se aquele do inciso III do § 1º do art. 10 da Lei 9.437/97, que reprime a mesma conduta de forma
mais acentuada.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.99.055497-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SÉRGIO
BRAGA

Ementa oficial: Apelação criminal - Disparo de
arma de fogo em via pública - Arma de propriedade do
serviço público - Crimes de peculato-desvio e perigo
para a vida ou saúde de outrem em concurso material -
Subsidiariedade expressa - Desclassificação para o tipo
de disparo de arma de fogo em via pública - Recurso
ministerial parcialmente provido. - Não comete o crime
de peculato-desvio o servidor público que dispara arma
de fogo entregue a sua pessoa, para uso no serviço poli-
cial, e que a emprega em atividade privada. Ausente na
espécie o elemento subjetivo do tipo, que consiste na
finalidade de obter proveito próprio ou para terceiro.

Inexiste em nosso ordenamento jurídico o crime de pe-
culato de uso. Mera irregularidade administrativa ou
cível que não alcança relevância penal. O crime do art.
132 do Código Penal contém subsidiariedade expressa
e, sendo idêntica a conduta, deve aplicar-se aquele do
art. 10, § 1º, inciso III, da Lei 9.437/97, que reprime a
mesma conduta de forma mais acentuada.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
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conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL, COM
RECOMENDAÇÃO, À UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Sérgio Braga - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Sérgio Braga - O Promotor de
Justiça atuando junto à 10ª Vara Criminal da
Comarca da Capital, inconformado com a decisão de
fls. 183/191, que absolveu Tarik Tufik Lauar da
imputação dos artigos 132 e 312, c/c art. 69, todos
do Código Penal, com fundamento no art. 386, III e
V, do CPP, por “não constituir o fato infração penal” e
“por existir circunstância que exclua o crime”, apela
amplamente, juntando razões às fls. 200/209, pre-
tendendo a reforma da decisão e a condenação do
apelado nas sanções do art. 312 do Código Penal e
art. 10, § 1º, III, da Lei 9.437/97, na forma do art. 69
do mesmo estatuto repressor.

O assistente ao Ministério Público aderiu ao
recurso ministerial (fls. 213/215).

Contra-razões aviadas por Procurador (fls.
222/224), reiterando suas alegações finais de fls.
170/183, defendendo-se também da aplicação da Lei
9.437/97 e alongando-se em considerações humani-
tárias que não podem influir no deslinde da questão
sob exame.

Quanto aos fatos, dá conta a exordial
acusatória que:

... no dia 19 de dezembro de 1998, por volta das
17h30min, nas proximidades da avenida 12 de
Outubro, a vítima Francisco Lima Falcão, após ser
perseguida pelo policial Tarik Tufik Lauar, teve seu
veículo automotor, sem qualquer justificativa ou
respaldo legal, atingido por dois projéteis disparados
pelo denunciado com arma de fogo pertencente à insti-
tuição Polícia Civil.

Em verdade, os fatos se sucederam da seguinte e
pormenorizada forma, a saber:

Na data retrocitada, a vítima Francisco Lima Falcão
encontrava-se trafegando em seu veículo, um
Ford/Belina, cor bege, placas GWO - 9624, quando,
em dado momento, nas proximidades da Av. 12 de
Outubro, no Bairro São João Batista, foi emparelha-
do, ao seu lado esquerdo, pelo veículo Fiat/Elba, cor
verde escuro, não identificada a placa respectiva,
então dirigido pelo ora denunciado Tarik Tufik Lauar.

Nesse momento, Francisco percebeu que se trata-
va da pessoa do policial Tarik, que, naquela
ocasião, estava acompanhado de Silvana de Cássia
Venturato, sua ex-companheira, oportunidade em
que também constatara que vinha sendo seguido
desde a Avenida Pedro I, nesta cidade. Assim foi
que o denunciado, agindo de forma injustificada e
violenta, logo após ofender verbalmente a vítima,
veio a sacar a arma que detinha, pertencente à
Polícia Civil, vindo, pois, a atirar em sua direção,
atingindo, conseqüentemente, dois projéteis em seu
veículo. Logo em seguida, o detetive Tarik evadiu-se
do local de maneira perigosa, não permitindo que a
vítima Francisco o seguisse.

Diante daquela inusitada situação, a vítima seguiu
para a casa de seus pais, local em que resolveram,
de imediato, oferecer a delatio criminis, bem como
pedir providências à autoridade policial na 7ª
Delegacia Seccional de Venda Nova. No mesmo
sentido, no dia 21 de dezembro, a vítima se dirigiu à
Corregedoria-Geral de Polícia, a fim de reiterar
solicitação de providências e ratificar representação.

Durante as investigações, foi apurado que a arma
utilizada pelo denunciado no triste episódio (um
revólver marca ‘Taurus’ calibre 38, número de série
HG57255, capacidade para 05 cartuchos, acaba-
mento oxidado antigo, placas de coronha em
madeira estando quebrada e sem o respectivo
pedaço na porção antero superior), fora devida-
mente periciada (fls.41/42), sendo constatado que
a mesma era de propriedade da Secretaria de
Segurança Pública.

In casu, restou comprovada a má-fé do denuncia-
do, uma vez que o mesmo fez questão de ocultar o
veículo no qual trafegava, numa demonstração
clara de tentar frustrar as investigações e minorar a
sua responsabilidade no evento criminoso havido.
Ademais, a dolosa atitude do denunciado em utilizar
o revólver retrocitado, pertencente à Polícia Civil,
para fins diversos daqueles inerentes ao labor poli-
cial constitui o delito de peculato-desvio. Já o ato de
disparar arma de fogo contra veículo em cujo inte-
rior existe passageiro constitui, no mínimo, crime
de perigo...

O apelado foi processado regularmente, nos
termos do relatório da sentença, que ora adoto por
suficiente.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de
fls. 229/238, opinando pelo conhecimento e provi-
mento do recurso, com conseqüente condenação do
apelado conforme recurso ministerial.

Conheço do recurso, pois presentes os requi-
sitos de admissibilidade e processamento.

Inexistem questões preliminares a serem
abordadas, bem como não foram argüidas nulidades
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e não encontrei nenhuma das tais que devam ser
declaradas de ofício, quando do exame dos autos.

Quanto ao mérito:

Ao apelado Tarik Tufik Lauar está sendo
imputada a conduta de haver disparado arma de
fogo em direção à vítima, em lugar habitado, uti-
lizando-se para tal de arma de fogo pertencente à
Secretaria de Segurança Pública, cujos quadros
integra o apelado, à época detendo o cargo de ”dete-
tive”, Masp 294.430, como se qualifica.

Com tal proceder, teria violado as normas
incriminadoras contidas nos artigos 132 e 312 do
Código Penal, contudo, por ser o tipo do art. 132
francamente subsidiário, e tendo surgido nova tipifi-
cação para a mesma conduta, desde já se esclarece
que, se for o caso, o tipo aplicável à espécie é o do
art. 10, § 1º, inciso III, da Lei 9.437/97, que comina
pena mais grave.

Pois bem.

Como se vê dos autos, a vítima Francisco
Lima Falcão “namorou” Silvana de Cássia Venturatto
por cerca de sete anos, dos quais três em vida conju-
gal, vindo a nascer T.V.F., ficando a mãe com a guar-
da da criança, uma vez rompido o relacionamento.

Silvana passou então a namorar o apelado
Tarik Tufik Lauar, detetive da Polícia Civil do Estado.

A própria Silvana informa, mas sem qualquer
comprovação, que Francisco não se conformara com
a separação, perturbando-a por algum tempo, e que
havia dificuldades no recebimento de pensão alimen-
tícia e na compatibilização das visitas do pai à criança.

Este o cenário.

Vamos aos fatos.

No dia dos fatos, como descrito na peça ini-
cial, os dois veículos, conduzidos, respectivamente,
pela vítima Francisco e pelo apelado Tarik, que leva-
va Silvana no banco do carona, se emparelharam ao
pararem no cruzamento da Rua Aymoré Dutra com
Avenida 12 de Outubro, no Bairro São João Batista,
proximidades das residências dos pais de Silvana e
de Francisco, que moravam na mesma rua.

Houve rápida troca de insultos entre apelado
e vítima, tendo o apelado sacado um revólver da
Secretaria de Segurança confiado à sua pessoa e,

fazendo com que Silvana se abaixasse, através da
janela dianteira direita do veículo que ocupava, Tarik
atirou contra Francisco, que se encontrava no interior
de seu carro, na pista da direita, vindo dois projéteis
a se chocar contra a porta do seu veículo, contudo
sem atingir a vítima, porque ficaram contidos na
lataria, vidros e forros da porta dianteira esquerda.

A partir daí, houve uma breve perseguição de
Francisco a Tarik, mas este entrou por contramão,
tendo aquele desistido da perseguição e ido à dele-
gacia de Venda Nova solicitar as providências
cabíveis à espécie.

Os fatos acima, na sua essência, são confes-
sados pelo apelado, informados pela testemunha
Silvana e reclamados pela vítima, nenhuma dúvida
havendo de que tenham realmente ocorrido como
descritos.

A materialidade e autoria se comprovam pelas
declarações dos três acima nominados, pelo laudo
pericial de fls. 15/22 e pelo auto de apresentação e
apreensão do revólver utilizado para os disparos.

Restam algumas circunstâncias.

Além do apelado, da vítima e de Silvana, pre-
sentes à cena dos crimes em tese, foi apresentada
uma segunda testemunha visual, providencialmente
identificada por Tarik (fls. 36), coincidentemente tran-
sitando pelo local e exatamente na hora dos fatos, e
que sem sequer se conhecerem (Tarik e a teste-
munha), o apelado “adivinhou” seu nome - Luzia - e
posteriormente a apresentou para testemunhar.

Tal testemunha - Maria Luzia Miranda - dona
de um bar na região, foi ouvida “na Polícia”, à fl. 40,
foi reinquirida perante a Corregedoria de Polícia, à fl.
63, e inquirida em juízo, às fls. 140/141. Suas decla-
rações em juízo, embora dizendo que confirmava
suas declarações de fls. 63/64, prestadas ante a
Corregedoria de Polícia, desdizem as más referên-
cias que fizera à vítima. Afora tais desmentidos, as
contradições entre os três depoimentos acima men-
cionados são de tal ordem que somente a montagem
de uma farsa para inocentar um e incriminar outro
poderia explicá-las, cujas evidentes contradições até
dispensam comentários. De qualquer modo, como
exemplo, a partir do segundo depoimento a “teste-
munha” sentiu a necessidade de justificar a extrema
coincidência de se encontrar nos locais e horários
que menciona, aliás, dois locais diferentes, donde
lhe foi possível assistir ao episódio objeto destes
autos. Assim, disse, repetiu e ratificou que se dirigia
ao “Centro Educacional Baby”, situado na Rua
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Aymoré Dutra, para buscar sua neta Bianca Miranda,
que ali estudava; e, quando se encontrava, ora no
cruzamento de Rua Aymoré Dutra com Avenida 12
de outubro (fls. 40), ora no cruzamento da mesma
Rua Aymoré Dutra com Rua Dr. Álvaro Camargo (fls.
63), assistiu aos fatos que descreveu com riqueza de
detalhes, conseguindo inclusive enxergar dentro do
automóvel da vítima, para vê-la apanhando uma
arma (pasmem). Todavia, a esclarecida testemunha
cometeu um ato falho porque os fatos se deram no
dia 19 de dezembro de 1998, que, além de ser data
fora do calendário escolar de todas as escolas de
Minas Gerais, que deveriam estar em férias, tratava-
se de um sábado, dia em que não há atividade esco-
lar; e, se dúvida ainda houvesse, foi juntada uma
declaração da própria escola à fl. 139, que não deixa
dúvidas.

Portanto, a despeito do compromisso que
prestou, não se pode dar qualquer crédito às
palavras da testemunha Maria Luzia Miranda, cuja
conduta merece ser examinada pelo Ministério
Público quanto a possível perjúrio.

A outra testemunha, Silvana de Cássia
Venturatto (fls. 128), pela sua condição de amásia do
apelado à época dos fatos e em litígio com a vítima, não
teria condições de prestar declarações isentas, e a
despeito de ter sido “advertida pelo Juízo nos termos do
art. 203 do CPP”, seu testemunho também não merece
fé naquilo que vai contra os interesses da vítima.

Restam, então, as declarações judiciais do
apelado Tarik (fls. 106/107) e da vítima Francisco
Lima Falcão (fls. 126), este confirmando suas declar-
ações de fls. 25/26:

- os dois declaram reciprocamente que se
viram seguidos um pelo outro;

- também os dois dizem, cada qual a seu
turno, que, tendo parado no cruzamento da Rua
Aymoré Dutra com Avenida 12 de Outubro, o outro
emparelhou-se a seu lado;

- Tarik disse que “pôde perceber que
Francisco puxou um revólver cal. 38 da parte inferior
do habitáculo do veículo”. O interrogando viu essa
arma!

- Francisco disse que Tarik pegou uma arma
de fogo no assoalho do veículo, apontou-a por cima
de Silvana, por sobre a janela do carro, e efetuou dois
disparos...

Pois bem.

Antes de prosseguir, há duas passagens das
declarações judiciais de Silvana (fls. 128/129) que
ajudam a esclarecer a dinâmica dos acontecimentos:

- 1. “... o seguimento da R. Aymoré Dutra era
mão dupla, mas estreita. Quando emparelharam, o
carro de Francisco parou pelo lado direito do de
Tarik, isto é, pelo lado em que estava a depoente...”.

Ora, se a rua onde pararam era de mão dupla
e estreita, como afirmado, somente comportaria um
veículo em cada pista, como é usual nas ruas de bair-
ro. Se Francisco, a vítima, parou à direita, quem
emparelhou o carro para parar emparelhado foi o
apelado, que teve que ocupar parte da contramão e
parou à esquerda, quando deveria, em situação nor-
mal, parar atrás de Francisco. Logo, foi o apelado que
tomou a iniciativa de provocar e agredir a vítima e com
certeza era o apelado que perseguia a vítima, e não o
contrário.

- 2. “... Após acalmados os ânimos, a
depoente perguntou a Tarik se havia acertado
Francisco, e o réu lhe respondeu: ‘pode ficar tranqüi-
la porque eu atirei mais para assustar e também para
ele parar de importuná-la...’”.

Não é crível que exista alguém de sangue tão
frio e tão sem instinto de conservação que, vendo
uma arma apontada em sua direção, há pouco mais
de três metros, na iminência de ser alvejado por
arma de fogo, ainda se dê ao desplante de “... atirei
mais para assustar e também para ele parar de
importuná-la”. Lógico e evidente que nenhuma arma
apontava Francisco para o apelado, e as afirmativas
do apelado neste sentido são mero expediente de
defesa. Evidente, pois, que o apelado mentiu
descaradamente quando disse, em seu interro-
gatório, que viu Francisco apanhar um revólver cali-
bre 38. Aliás, há revólveres de calibres 32 e 38 do
mesmo tamanho, divergindo apenas no calibre,
sendo impossível distinguir-se a diferença de seis
décimos de polegada no diâmetro do cano a alguns
metros de distância, o que constitui outra mentira do
apelado, como de resto, a maior parte de suas
declarações, uma vez que não trouxe qualquer prova
em prol do que alegou. Se verdadeiras as afirmati-
vas de Tarik, por que então não procurou os meios
policiais para colocar cobro nas atitudes que atribui a
Francisco, pois, sendo policial, por certo teria facili-
dades para atuar entre seus colegas. De qualquer
modo, porque preferiu a vergonhosa atitude de “...
atirei mais para assustar e também para ele parar de
importuná-la”, colocando em risco a vida de
Francisco e de populares que poderiam transitar
pelo local no momento dos disparos.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 239-304, abril/junho 2004274

Assim sendo, resta suficientemente provada
a conduta imputada ao réu na exordial, qual seja, de
haver parado seu carro ao lado do carro da vítima,
na data e hora mencionadas, haver sacado uma
arma da Secretaria de Segurança que se encontrava
em seu poder e disparado contra o carro da vítima
por mais de uma vez, sem qualquer razão aparente,
talvez apenas para impressionar a amásia presente,
como se conclui das próprias palavras do apelado a
Silvana e acima transcritas.

O Ministério Público exercitou adequada-
mente o seu mister, provando a acusação, cabendo
ao apelado, a seu turno, justificar sua conduta, como
se extrai da lição de MIRABETE:

... ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou
encargo que tem a parte de demonstrar no proces-
so a real ocorrência de um fato que alegou em seu
interesse, o qual se apresenta como relevante para
o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da
ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP
que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’
(art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de
uma razão de oportunidade e na regra de experiên-
cia fundada no interesse à afirmação, mas na eqüi-
dade, na paridade de tratamento das partes.
Litigando estas, é justo não impor a uma só o ônus
da prova: do autor não se pode exigir senão a prova
dos fatos que criam especificamente o direito; do réu
apenas aqueles em que se funda a defesa. Como
já se tem observado, ‘o emprego das regras de dis-
tribuição do ônus da prova, além de ensejar a re-
solução da lide nas hipóteses de questão de fato
irredutivelmente incerta, informa-se por um critério
racional e de eqüidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a
denúncia ou queixa, cabe ao acusador a prova do
fato e da autoria, bem como das circunstâncias que
causam o aumento de pena (qualificadoras, agra-
vantes, etc.); ao acusado, cabe a prova das causas
excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e
da punibilidade, bem como das circunstâncias que
indiquem diminuição de pena (atenuantes, causas
privilegiadoras, etc.) ou concessão de benefícios
penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistên-
cia do fato’, se pretender a absolvição nos termos
do art. 368, I, do CPP. Compete ao acusador tam-
bém a prova dos elementos subjetivos do crime.
Deve comprovar a forma de inobservância da
cautela devida no crime culposo: imprudência,
negligência ou imperícia; bem como o dolo que, no
mais das vezes, é presumido diante da experiência
de que os atos praticados pelo homem são cons-
cientes e voluntários, cabendo ao réu demonstrar o
contrário. A este também cabe a prova de elemen-
tos subjetivos que o possam beneficiar (violenta
emoção, relevante valor moral ou social, etc.).
Entretanto, com a adesão do Brasil à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São

José da Costa Rica), conforme Decreto nº 678, de
06.11.92, vige no país a regra de que ‘toda pessoa
acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente
sua culpa (art. 8º, 2, da Convenção). Dessa forma,
atribuída à acusação o dever de provar a culpa do
réu, impõe-se sua absolvição mesmo na hipótese
de restar dúvida quanto à procedência das ale-
gações da defesa’. (MIRABETE, Júlio Fabbrini,
Proc. Penal, 8. ed. rev. e atual., São Paulo: Atlas,
1998, p. 263/264.)

Pois bem, em que pese o hercúleo esforço
despendido pelo combativo defensor do acusado, todo
o acervo probatório aponta, com segurança, a autoria e
a materialidade da conduta imputada. Se tal conduta
constitui ou não crime, é o que veremos a seguir.

Inicialmente, a preliminar suscitada pela defe-
sa em suas alegações finais e reiterada nas contra-
razões de recurso já foi adequadamente rebatida pelo
Juízo primevo, a cujos fundamentos expostos à fl.
186, tomo a liberdade de me reportar e endossar. De
fato, não houve qualquer aditamento à denúncia e o
Juízo pode dar ao fato classificação diferente daque-
la dada pelo Ministério Público, ainda que importe em
pena mais grave, desde que a descrição do fato con-
tida na denúncia comporte tal modificação.

Quanto ao crime de peculato-desvio, um dos
delitos classificados pelo combativo Promotor
Público, entendo que está falto de razão.

Segundo o Mestre HUNGRIA, “O dano material
é indeclinável no peculato” (HUNGRIA, Comentários ao
Código Penal, 1959, v. IX, p. 345).

Pergunto: Houve algum desvio de qualquer bem
pertencente ao erário? A resposta negativa é óbvia.

A arma em depósito com o apelado e usada nos
disparos continuou íntegra, com todas as suas carac-
terísticas e propriedades e à disposição da Secretaria
de Segurança, tanto que foi apreendida em mãos do
apelado quando assim entendeu a Administração.

É fato que o apelado usou tal arma indevida-
mente, pois uma arma colocada pelo Governo em
mãos de seu servidor para proteção da sociedade
não pode ser usada para satisfação de interesse
pessoal, como no caso.

Não há peculato de uso, ou seja, a utilização
momentânea de coisa infungível sem a intenção de
dela se assenhorear não constitui peculato, podendo,
em certos casos, vir a configurar-se ilícito adminis-
trativo ou cível, o que ora não nos interessa.
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Ademais, segundo a doutrina, o peculato-
desvio exige o elemento subjetivo do tipo que con-
siste na finalidade de obter proveito próprio ou para
terceiro. Indago novamente: qual o proveito auferido
pelo apelado ou por terceiro?

Não há dúvida, portanto, de que, quanto ao
peculato-desvio, a conduta é atípica, impondo-se a
manutenção da absolvição.

Todavia, a conduta de disparar arma de fogo
em via pública encontra tipificação no art. 10, § 1º,
inciso III, da Lei 9.437, presumida que é a situação
de risco para a coletividade e uma vez que na data
do fato não constituía crime mais grave.

A conduta descrita na exordial e comprovada
nos autos adequa-se perfeitamente a este novo tipo;
e o fato de haver o Ministério Público classificado tal
conduta no art. 132 do Código Penal é irrelevante, uma
vez que o próprio art. 132 determina a subsidiariedade.
No caso, trata-se mera emendatio libelli, autorizada
de ofício também em segundo grau pelo art. 383 do
CPP.

Data venia do ilustre Sentenciante de primeiro
grau, não consegui vislumbrar nos autos qualquer
causa de exclusão de crime ou dirimente de culpa; e,
por ter sido realizada a norma penal incriminadora
contida no art. 10, § 1º, inciso III, da Lei 9.437/97, a
condenação se impõe.

Ante tais fundamentos, dou parcial provimento
ao apelo ministerial e, reformando a decisão guerreada,
considero parcialmente procedente a denúncia, conde-
nando o apelado nas sanções do art. 10, § 1º, inciso III,
da Lei 9.437/97, passando à dosimetria de suas penas,
nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Em atendimento ao disposto no art. 59 do
CPB, tem-se que a culpabilidade do acusado é incon-
testável, imputável e com plena consciência da ilici-
tude de seu agir, o que exigia tivesse conduta diversa
da que teve, presentes, portanto, os requisitos inte-
gradores do pressuposto da punibilidade; sua per-
sonalidade evidencia desvios e insubmissão aos va-
lores éticos e morais que devem nortear a vida em
sociedade, com tendência para a violência gratuita;
sua conduta social pode ser considerada normal; o
réu registra três processos anteriores, dois deles por
“abuso de autoridade” e um por “usurpação de função
pública” e “desobediência a decisão judicial sobre
perda ou suspensão de direito”, sendo que num deles
foi extinta a punibilidade pela prescrição da ação, e
nos dois outros a condenação foi cumprida, um dos
quais será considerado para a reincidência, e os dois

outros processos afirmam seus maus antecedentes;
os motivos do crime pesam contra o réu uma vez que
sua atitude contraria tudo que se espera de um poli-
cial, sobrepondo seus interesses pessoais aos da
coletividade e expondo a perigo pessoa inocente,
somente com intuito de se exibir; o comportamento
da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato
criminoso; as conseqüências materiais não foram
graves, mas, além do prejuízo material com o dano
no veículo da vítima, não se podem avaliar as conse-
qüências psicológicas para a mesma; as circunstân-
cias foram as próprias da espécie; atuando contra o
réu seis circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base
em um ano e quatro meses de detenção e pagamen-
to de cem dias-multa.

Não há atenuantes obrigatórias, nem mesmo a
da confissão espontânea porque, embora o réu tenha
confessado sua conduta, buscou justificá-la, simulan-
do excludente de crime; e, assim não assumindo sua
culpa, desmerece, pois, o benefício legal.

O réu é reincidente, incidindo a agravante obri-
gatória do art. 61, inciso I, do Código Penal, pelo que
aumento suas penas de dois meses e vinte dias-multa.

Não há qualquer causa especial de
diminuição de pena a beneficiar o réu.

Sendo o réu funcionário público, impõe-se a
majoração das penas até aqui encontradas de
metade, em face da causa especial de aumento de
penas do § 4º do mesmo art. 10 da Lei 9.437/97,
convertendo-se as penas do réu nas definitivas de
dois anos e três meses de detenção e pagamento de
cento e oitenta dias-multa.

Sendo o réu servidor público mas ausentes dos
autos outras informações sobre sua situação
econômica, estabeleço o dia-multa em dois trigési-
mos do salário mínimo.

O réu teve reconhecida contra si a quase-totali-
dade das circunstâncias judiciais, é reincidente e de
maus antecedentes; por isso, a despeito de condenado
a pena de dois anos e três meses de detenção, deverá
iniciar seu cumprimento no regime semi-aberto, nos ter-
mos do art. 33 e § 3º do Código Penal.

O réu não atende aos requisitos dos incisos I, II
e III do art. 44 do CP, o que impede a substituição de
sua pena detentiva por penas alternativas restritivas de
direitos.

Recomendo que se abram vistas na primeira
instância ao Ministério Público para análise da conduta
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de Maria Luzia Miranda (fls. 40 e outras) quanto ao
crime em tese de “falso testemunho”.

Deixo de impor ao condenado a perda do
cargo público que ocupa (art. 92, I, a) porque entendo
que, a despeito de o réu haver praticado o crime
porque se sentia garantido por sua condição de poli-
cial, não se valeu de seu cargo para delinqüir, circuns-
tância inclusive ignorada pela vítima.

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o
nome do condenado no rol dos culpados e façam-se
as comunicações e registros de praxe. Se unânime a

decisão, expeça-se desde já o mandado de prisão,
extraiam-se as guias próprias para execução e
cumpram-se todas as demais formalidades próprias
da espécie.

Custas, pelo condenado.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - De acordo.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM PROVI-
MENTO PARCIAL, COM RECOMENDAÇÃO. 

-:::-

EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - DOENÇA GRAVE - CRIME HEDIONDO - REGIME INTEGRALMENTE
FECHADO - ESTÁGIO NÃO TERMINAL DA DOENÇA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESES TAXATIVAS DO 

ART. 117 DA LEP (LEI Nº 7.210/84)

- Ainda que acometido o sentenciado de doença grave - AIDS -, a sua condenação pela prática de crime
equiparado a hediondo (tráfico de substâncias entorpecentes) e o cumprimento da pena em regime fecha-
do inviabilizam-lhe a concessão da prisão domiciliar, ainda mais não estando comprovado nos autos o
estágio terminal da moléstia.

RECURSO DE AGRAVO Nº 1.0000.03.401842-4/001 - Comarca de Ipatinga - Relator: Des. GUDESTEU BIBER

Ementa oficial: Execução penal - Prisão domi-
ciliar - Doença grave - Crime hediondo - Regime inte-
gralmente fechado - Estágio não terminal da doença
- Impossibilidade - Hipóteses taxativas do artigo 117
da LEP - Precedentes do STF. - Ainda que acometido
o sentenciado de doença grave - AIDS -, a sua con-
denação pela prática de crime equiparado a hedion-
do (tráfico de substâncias entorpecentes) e o cumpri-
mento da pena em regime fechado inviabilizam-lhe a
concessão da prisão domiciliar, ainda mais não
estando comprovado nos autos o estágio terminal da
moléstia. - Recurso ministerial conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recurso agravo em execução
manejado pelo Ministério Público, contra a decisão
(fls. 77/80) do MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuçôes Penais e Fiscais da Comarca de
Ipatinga, que deferiu ao sentenciado Robson Aurélio
Gomes prisão domiciliar.

Nas razões de fls. 03/08, alega o agravante,
em síntese, que, acima do sentimmento humanitário
do Magistrado está a lei, tendo o decisum hostilizado
provocado verdadeiro desvio na execução, por não
guardar similitude com os preceptivos legais que
regulam a espécie, vez que a Lei de Execuções
Penais traz hipóteses taxativas para a concessão da
prisão domiciliar, dentre as quais não se encontra o
agravado, condenado que foi pela prática de crime

hediondo, em regime fechado; e, além do mais, não
houve realização de qualquer perícia indicativa de
que a doença que o acometeu torna impossível sua
permanência no cárcere, existindo nos autos apenas
notícias de ser ele portador do vírus HIV, e que se
submete a tratamento médico.

Diz, ainda, o recorrente que, segundo infor-
mações prestadas pela Penitenciária Dênio Moreira
de Carvalho, os sentenciados soropositivos são
encaminhados às unidades penais de Belo
Horizonte, para que sejam submetidos a um trata-
mento ideal.

O recurso foi contra-arrazoado (fls. 84/88),
tendo o MM. Juiz mantido a decisão (fl. 90).

Nesta instância, opina a douta Procuradoria
de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alceu José
Torres Marques (fls. 94/99), pelo seu conhecimento e
provimento.

Recurso próprio, tempestivamente manifesta-
do, com processamento e remessa regulares.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia.

Belo Horizonte 16 de dezembro de 2003. -
Gudesteu Biber - Relator.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO, À
UNANIMIDADE.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2004. -
Gudesteu Biber - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Conheço do
recurso porque presentes os pressupostos do juízo
de sua admissibilidade.

Com razão o Parquet. A Lei de Execução
Penal, no que tange à permissão do recolhimento em
residência particular, só atende aos doentes graves
beneficiários do regime aberto, o que não é o caso
dos autos. Esqueceu-se disso o MM. Juiz a quo, e,
não obstante suas razões expostas na decisão de fls.
77/80, o certo é que tentou providenciar rápidas
condições de tratamento ao agravado, ignorando as
normas que regem a execução penal.

Com efeito, dispõe o artigo 117 da Lei nº
7.210/84, in verbis:

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se
tratar de: (...)

II - condenado acometido de doença grave; (grifo
nosso).

Trata-se de dispositivo legal taxativo, e o
recorrido não se enquadra em qualquer das hipóte-
ses nele previstas.

O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu,
através de seu pleno, que a prisão albergue domiciliar
só pode ser deferida nas restritas hipóteses do artigo
117 da Lei 7.210/84 (HC 68.536-6/DF, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJU de 24.05.91, p. 6.772; HC 68.012-7/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 02.10.92, p.
16.844; HC 69.689-9/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU
de 16.10.92, p. 18.043/44; HC 72.079-0/RS, Rel. Min.
Francisco Rezek, DJU de 06.10.95, p. 33.130; etc.).

A despeito e por maiores que sejam os pro-
blemas enfrentados pelo sentenciado, no que diz
respeito à sua saúde, portador que é do vírus HIV, não
há embasamento legal para que lhe seja concedida a
prisão domiciliar, haja vista que foi ele definitivamente

condenado como incurso nas iras do art. 12 c/c o art.
18, incisos III e IV, ambos da Lei nº 6.368/76, às penas
de 06 (seis) anos de reclusão, no regime integral-
mente fechado, e 100 (cem) dias-multa, crime
equiparado aos hediondos; e, além do mais, como se
vê dos documentos juntados, não se depreende
encontrar-se ele no estágio terminal da doença.

Como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça (fl. 97):

... Daí a impropriedade da fundamentação agasalhada
na decisão recorrida, que, por motivos exclusivamente
humanitários, acabou por conceder ao agravado um
benefício a que não faz jus, sendo que nem mesmo
logrou demonstrar a necessidade de submeter-se a
tratamento fora do presídio (...).

Ressalte-se que o agravado vem sendo sub-
metido a tratamento médico regular (documentos de
fls. 50/59 e 71), contando ainda com o permissivo
legal disposto no artigo 120, inciso II, da LEP, que lhe
autoriza a saída do estabelecimento prisional quando
este não lhe oferecer as condições adequadas e
necessárias para a fiel prescrição do que venha
necessitar.

Colhe-se da jurisprudência que:

Sentenciados portadores de Aids, câncer, tubercu-
lose, mal de Hansen etc., devidamente assistidos
pela Secretaria de Estado da Saúde, quando não se
encontram em fase terminal, não necessitam de
recolhimento em residência particular, pois tais situ-
ações não se adequam ao art. 117, II, da Lei nº
7.210, de 1984 (RJDTACRIM, 1/41).

Prisão domiciliar - Pretensão por sentenciado
acometido de doença grave - Inadmissibilidade -
Condenação a ser cumprida em regime fechado -
Inteligência do art. 117 da Lei 7.210/84 (RT,
727/585).

Igualmente oportunos os ensinamentos de
MIRABETE, colacionados no parecer da ilustre
Promotora de Justiça (fl. 66):

Também tem direito à prisão domiciliar o condenado
acometido de doença grave, ou seja, de moléstia de
difícil cura, que exige longo tratamento em que colo-
ca em risco a vida do doente. Entre elas pode-se
destacar a Aids (...) É evidente porém, que não tem
direito à prisão domiciliar o condenado apenas por
ser portador do vírus ou mesmo por já ter contraído a
moléstia. É indispensável que, além de se ter deferi-
do o regime aberto, não possa ser ele devidamente
assistido pelo serviço médico do Estado na casa do
albergado e se encontre na fase terminal da doença
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(cf. Execução Penal, JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
9ª ed., São Paulo, Atlas, 2000, p. 393) (grifo nosso).

Finalmente, nos termos do documento de fl.
63, foi solicitada junto ao SOP vaga em uma das
penitenciárias do Estado para o agravado, em 07 de
março de 2003, e, conforme consta das razões
recursais (fl. 08) “... segundo informações prestadas
pela Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, os
sentenciados soropositivos são encaminhados às
Unidades Penais de Belo Horizonte, para que sejam
submetidos a um tratamento ideal”.

Por tais fundamentos e acolhendo integral-
mente a manifestação da douta Procuradoria de
Justiça, dou provimento ao recurso.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - De acordo.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - De acordo.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM
PROVIMENTO. 

-:::-

PRONÚNCIA - QUALIFICADORA - SURPRESA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE 

- A surpresa caracteriza-se tão-somente quando a ação violenta se afigura absolutamente inesperada.
Havendo brigas e discussões imediatamente anteriores à eclosão do evento delituoso, travadas entre o
acusado e o irmão da vítima, tendo esta, mesmo assim, ido ao encontro daquele e de seus comparsas,
sendo admissível a conclusão de que esperava ser agredida, mostra-se inteiramente improcedente a
qualificadora da surpresa, razão pela qual deve ser excluída da pronúncia.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº1.0024.96.001048-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator:
Des. REYNALDO XIMENES CARNEIRO

Ementa oficial: Processual Penal - Pronúncia -
Qualificadora - Surpresa - Inocorrência - Exclusão -
Possibilidade. - Impõe-se a exclusão da qualificadora
da surpresa, em razão de não guardar a referida cir-
cunstância qualquer correspondência com o fato deli-
tuoso praticado, na medida em que o contexto fático
em que o mesmo se deu evidenciou a ocorrência de
brigas e discussões imediatamente anteriores à
eclosão do evento delituoso, travadas entre o acusa-
do e o irmão da vítima, tendo ido esta, mesmo assim,
ao encontro daquele e de seus comparsas, sendo,
pois, admissível a conclusão de que pudesse esperar
fosse ser agredida.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO, ESTENDENDO A FORÇA DO JUL-
GADO AO CO-RÉU MÁRCIO RIBEIRO.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2003. -
Reynaldo Ximenes Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Trata-
se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa

de Marcos Gomes dos Santos contra a sentença de
fls. 205/208, em razão da qual foi pronunciado como
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP.

A defesa do recorrente argumentou (fls.
258/259), em suma, que seria de rigor a exclusão da
qualificadora referente ao uso de recurso que impos-
sibilitou a defesa da vítima, porquanto não haveria um
mínimo de prova a sustentá-la, não cabendo, pois, ao
Júri, a respeito dela deliberar, ressaindo, dos autos,
em verdade que a vítima fora ao encontro do acusa-
do mesmo após efetuado o disparo contra seu irmão,
não se podendo dizer ter sido surpreendida.

Contra-razões ministeriais às fls. 261/265,
pugnando pelo conhecimento e pelo improvimento
do recurso, com a conseqüente manutenção da
decisão de pronúncia.

Despacho de sustentação da sentença de
pronúncia, nos termos do art. 589 do CPP, à fl. 267.

A seu turno, a d. Procuradoria de Justiça,
instada a se manifestar, pronunciou-se pelo conhe-
cimento e pelo provimento do recurso, de molde a
que fosse decotada a qualificadora prevista no inciso
IV do § 2º do art. 121 do CP.

Com efeito, assiste razão à defesa do recorrente
ao pleitear a exclusão da qualificadora referente ao uso
de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois
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não se vislumbra de forma alguma a sua configuração
nos autos, não devendo, assim, ser deixado ao arbítrio
do Júri deliberar acerca de sua ocorrência.

Da própria narrativa da denúncia, é possível
verificar que a vítima, já tendo ciência de todos os
acontecimentos anteriores, inclusive que o motivo
das desavenças havidas entre seu irmão e o acusa-
do se devia ao fato de aquele ter mantido um rela-
cionamento amoroso com a ex-amásia deste;
resolveu, mesmo assim, ir ao encontro do acusado e
de seus companheiros, os quais o agrediram com
socos e pontapés e, ainda, desferiram-lhe os tiros
que lhe tiraram a vida.

É que, na condição de irmão daquele que se
teria relacionado com a ex-amásia do acusado, por
óbvio que não seria demais admitir-se que pudesse
esperar ser agredido por aquele e seus compa-
nheiros, mormente porque, no dia dos fatos, o
cunhado do irmão da vítima já havia levado um tiro
deflagrado pelo co-autor do crime ora em discussão,
Luciano.

A surpresa caracteriza-se tão-somente quan-
do a ação violenta se afigura absolutamente inespe-
rada, o que não se verifica na hipótese dos autos,
pois Evaldo, a vítima, podia esperar a reação do acu-
sado, conforme se infere do depoimento prestado por
Edison Francisco da Silva, seu irmão, o qual informou
ter a vítima afirmado, na ocasião em que se dirigia ao
encontro do acusado, que não estava armada, evi-
denciando, assim, saber que podia sofrer algum tipo
de agressão.

A respeito do assunto, mutatis mutandis, con-
fira-se o elucidativo aresto:

TJSP: Vivendo acusado e vítima do homicídio às
turras, com freqüentes discussões e agressões,
não se configura a qualificadora da surpresa, por
se tratar de evento previsível, devendo a circuns-
tância ser excluída da sentença de pronúncia (RT,
671/298).

Destarte, de se ter que a qualificadora da sur-
presa em relação à qual se pretende o reconheci-
mento se mostra, diante do suporte fático constante
dos autos, absolutamente improcedente, impondo-
se seja acolhida, necessariamente, a pretensão ver-
tida no recurso da defesa.

Em face do exposto, dou provimento ao
recurso, para que seja excluída da pronúncia a quali-
ficadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do
CP, estendendo-se os efeitos da presente decisão
ao co-réu Márcio Ribeiro, nos termos do que dispõe
o art. 580 do CPP.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - De acordo.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - De
acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO ESTEN-
DENDO A FORÇA DO JULGADO AO CO-RÉU
MÁRCIO RIBEIRO.

-:::-

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - PAPELETAS E REGISTROS DE PROCEDIMENTOS
MÉDICOS - MODIFICAÇÃO - OCULTAÇÃO DE FALHAS E ERROS - DOLO - CONFIGURAÇÃO DO CRIME

- Comete o crime de falsificação de documento particular o médico que, visando ocultar as falhas e erros
cometidos no caso, dias após o óbito do paciente, busca as papeletas e registros de procedimentos médi-
cos para complementar os dados ali lançados, inserindo neles informações que antes faltavam em relação
aos procedimentos que não poderia ter deixado de observar quando do tratamento ministrado ao paciente.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.314166-0/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. SÉRGIO
BRAGA

Ementa oficial: Falsidade documental - Prova -
Condenação. - Comete o crime de falsidade documen-
tal o médico que, depois do óbito do paciente, dias
depois, busca as papeletas e registros de procedimen-
tos para complementar os dados ali lançados, tudo
com o objetivo de inserir registros que antes faltavam
em relação aos procedimentos que não poderia ter
deixado de observar quando do tratamento ministrado

ao paciente e, com isso, tentando ocultar as falhas e
erros médicos no caso.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
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conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO, À
UNANIMIDADE. IMPEDIDO O DES. EDELBERTO
SANTIAGO.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2004. - Sérgio
Braga - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar.

Assistiu ao julgamento, pelo apelante, o Dr.
Luiz Soares Dumont.

O Sr. Des. Sérgio Braga - Sr. Presidente.
Quando coloquei em pauta este feito pela primeira vez
e ele foi adiado pela ausência justificada do ilustre
Revisor, logo em seguida, recebi um memorial alentado
de trinta e seis laudas colocando cinco preliminares que
até então não tinham vindo alegadas devidamente nos
autos.

Retomei o processo, reestudei o caso e com-
plementei meu voto à vista do memorial, que, pelo
que vi hoje aqui, está de acordo com as colocações
feitas da tribuna pelo ilustre advogado em susten-
tação realmente brilhante.

Passo, então, a proferir meu voto.

Pedro Nicolau de Lima, inconformado com sua
condenação (fls. 279/282) a um ano de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de doze dias-
multa, com valor unitário mínimo, como incurso no art.
298 do Código Penal, sendo sua pena reclusiva subs-
tituída por uma pena restritiva de direitos, na forma de
prestação pecuniária de três salários mínimos em prol
de entidade assistencial, apela protestando por arra-
zoar na segunda instância (fls. 285), alegando em
suas extensas razões (fls. 302/317), em síntese, que
não há prova de que o apelante tenha introduzido
alterações no boletim de anestesia após o dia
04.10.99, pois, quando retirados os originais para
serem xerocopiados e devolvidos na mesma data
acima, já devia constar o carimbo “SAME-Mater Dei”,
o que não consta na cópia autenticada; que o eletro-
cardiógrafo foi utilizado, porque consta o consumo de
eletrodos à fl. 15, anotado pelo enfermeiro, bem como
há também descrição do uso de cânulas, demons-
trando que o boletim foi retirado do apelante antes de
terminar seu preenchimento; que o registro de extra-
sístoles poderia ter sido feito posteriormente porque a
prioridade é o atendimento ao paciente e a papeleta
pode ser preenchida posteriormente e só não foi

porque estava com a direção do hospital; que o que
houve foi a complementação do boletim posterior-
mente, porque houve uma complicação imprevisível,
mas não se trata de adulteração; que ocorreu um fato
atípico, pois, logo após a complicação médica, a
papeleta foi recolhida pela direção do hospital, xero-
grafada e entregue ao pai da vítima, impossibilitando
o término do preenchimento dos acontecimentos pelo
recorrente; que não houve dolo no preenchimento a
posteriori, visto que o documento não foi utilizado na
defesa do apelante, seja para causar prejuízo, enga-
nar ou com a intenção de “amenizar conduta”, o que
retira a relevância penal do ato; que as alterações são
grosseiras, sem capacidade de enganar, e por isso
não constituem crime, pois não põem em perigo a fé
pública; que não houve alteração do boletim após três
meses da cirurgia, e sim complementação de dados
assim que o apelante teve acesso ao documento, ime-
diatamente ao fato, e o carimbo do “SAME-Mater Dei”
é a prova; que a funcionária do SAME, Miryam Laila,
não se recorda de o recorrente retirar a papeleta no
SAME, e que com certeza não retirou, senão estaria
protocolado no livro; que a mesma funcionária não
sabe responder porque a falta de carimbo no boletim
xerocopiado; ao final, requer a absolvição do
apelante, por ser medida de justiça.

Contra-razões pelo Ministério Público às fls.
321/330, rebatendo as questões postas nas razões de
recurso do apelante, pugnando, ao final, pelo co-
nhecimento e improvimento do recurso defensivo, para
que permaneça a condenação contra a qual recorre.

O assistente do Ministério Público aderiu às
contra-razões ministeriais e ao parecer da Procuradoria
de Justiça (fls. 339-verso).

Quanto aos fatos, narra a denúncia de fls.
02/03 que:

(...) Após o dia 28 de julho de 1999, nas dependên-
cias do hospital Mater Dei, nesta cidade, o denuncia-
do, agindo livre, voluntária e conscientemente, falsifi-
cou o documento denominado boletim de anestesia
que registra informações sobre o procedimento
anestésico do paciente Pedro Vieira Furtado, alteran-
do a verdade sobre fatos juridicamente relevantes.

A perícia médico-legal concluiu que o denunciado
alterou materialmente os registros referentes aos
seguintes campos do documento:

- Agentes anestésicos: o símbolo numérico ‘2’ foi
sobreposto ao numérico ‘4’ nos lançamentos ‘thio -
2 ml’.

- Avaliação pré-anestésica: obliteração parcial dos
assinalamentos ‘X’ das linhas ‘cirurgias anteriores’
e ‘anestesias anteriores’ na coluna ‘sim’.
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Avaliação pós-anestésica/sala de recuperação pós-
anestésica: sobreposição com recobertura do sím-
bolo numérico ‘0’ sobre o símbolo numérico ‘1’;
sobreposição com recobertura do símbolo numéri-
co ‘1’ sobre o símbolo numérico ‘2’; e sobreposição
com recobertura do símbolo numérico ‘0’ sobre o
símbolo numérico ‘2’.

Consta ainda do procedimento investigatório que,
não mais podendo inserir informações no documen-
to, o denunciado acrescentou informações relativas
ao uso de aparelhos de monitoração da freqüência
cardíaca, capinógrafo, da pressão arterial e Eletro
Cardiograma com extra-sístoles ventriculares.

O denunciado responde a processo criminal pe-
rante a 5ª por ter, negligentemente, dado causa à
morte do menor Pedro Vieira Furtado, 02 anos de
idade, e as informações falsificadas são relevantes
para o julgamento da pretensão punitiva.

Desta forma agindo, encontra-se o denunciado
incurso nas penas cominadas ao art. 298 do
Código Penal Brasileiro...

O apelante foi processado regularmente e
condenado, conforme relatório da sentença (fls.
279/282), que ora adoto por suficiente.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de
fls. 332/336, opinando pelo conhecimento do recurso
e seu improvimento, por serem suficientes as provas
para a condenação.

Este o relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os requi-
sitos de admissibilidade e processamento.

Quanto às preliminares:

1) Inépcia da denúncia por falta de elementar:

Sem qualquer razão o apelante.

A peça acusatória traz a descrição completa
de toda a conduta reputada criminosa, inclusive
transcreve todas as alterações e acréscimos proce-
didos pelo apelante no documento particular, ao con-
trário do que sustenta.

Assim, a peça questionada narra com riqueza
de detalhes a conduta do apelante e da qual pôde
defender-se com amplitude.

O entendimento do STF é pedagógico:

A deficiência da denúncia que não impede a com-
preensão da acusação nela formulada não enseja a
nulidade do processo.

Ademais, os fatos podem assumir contornos
diversos durante a instrução judicial, não se poden-
do exigir da peça vestibular que consigne riqueza de
detalhes:

A denúncia não passa de inicial do procedimento
criminal, não cabendo ao Promotor de Justiça a
função de descrever com precisão fato cuja prova
em juízo pode revelar grandes modificações de
detalhes. Somente a instrução do feito pode aclarar
os detalhes fáticos dos atos praticados pelo acusa-
do, não cabendo absolvição por falta de correlação
fática entre a denúncia e a sentença (TACRIMSP:
Apelação nº 5742493, Rel. Carvalho Neto, in
RJDTACRIM, v. 6, p. 79).

Destaque-se, também, que, em se tratando
de nulidade relativa, a inépcia da peça vestibular
deveria ter sido argüida no tríduo para a defesa;
como isto não se deu, restou sanada.

Na mesma trincheira já decidiu o TACRIMSP;
confira-se o seguinte acórdão, dentre inúmeros outros:

Tratando-se de nulidade relativa, a inépcia da denún-
cia deve ser argüida na ocasião oportuna, arts. 572,
inciso I, e 571 do CPP, sob pena de ficar sanada
(TACRIMSP - AP - Rel. Ítalo Galli - JUTACRIMSP,
31/393).

Rejeito a preliminar.

2) Requerimento de sursis processual não
apreciado:

Ao ofertar a denúncia, o Promotor Público
justificou a ausência de proposta de “sursis proces-
sual”, uma vez que o recorrente já se encontrava
processado pela morte do menor Pedro.

A defesa questionou a constitucionalidade, e
o Sentenciante determinou a audição do Promotor
Público, cujo despacho restou sem cumprimento e,
agora, após sentença condenatória, está sendo
argüido como nulidade insanável.

Pois bem.

Também sem razão o apelante.

De há muito que o STF, guardião da
Constituição Federal, pelo Pleno, já pacificou a
questão argüida, e na direção contrária ao que argu-
menta o recorrente:

RHC 82.288/RO - Rondônia
Recurso em Habeas Corpus
Relator(a): Min. Gilmar Mendes
Julgamento: 28.08.2002 - Órgão Julgador: Tribunal
Pleno
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Publicação: DJ data13.09.2002, p. 00064, Ement
vol-02082-02, pp-00355

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus.
Processo penal eleitoral. Suspensão condicional do
processo. - 1 - Para o oferecimento da suspensão
condicional do processo, o acusado não pode estar
sendo processado ou ter sido condenado por outro
crime (art. 89, Lei nº 9.099/95). Precedentes. - 2 -
Diante da negativa de proposta de suspensão
condicional do processo pelo Ministério Público, se
o juiz entende estarem presentes os pressupostos,
deve submeter à Procuradoria-Geral a recusa do
oferecimento (HC 75.343, Rel. para o acórdão Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 18.06.91; HC 76.439,
Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 21.08.98, RHC
77.255, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de
1º.10.99). - 3 - Recurso desprovido.

RHC 79.460/SP - São Paulo
Recurso em Habeas Corpus
Relator(a): Min. Marco Aurélio
Rel. para o acórdão: Min. Nelson Jobim
Julgamento: 27.10.1999 - Órgão Julgador: Tribunal
Pleno

Publicação: DJ data 18.05.2001, p. 00091 Ement
vol-02030-02, pp-00410, RTJ, vol-00177-02, pp-
00838

Ementa: Recurso em habeas corpus. Processo penal
eleitoral. Falta de intimação do defensor. Não-ofere-
cimento de contra-razões. Suspensão condicional do
processo. - Quando há pluralidade de procuradores
constituídos no mesmo instrumento de procuração, é
suficiente a intimação de um deles para validade do
ato processual. Precedentes. O não-oferecimento de
contra-razões pode ser estratégia do defensor. O que
gera nulidade do processo é a falta de intimação para
o cumprimento de um determinado ato processual,
ou seja, a não-concessão da oportunidade legal.
Precedentes. A suspensão condicional do processo é
benefício que não alcança o acusado que esteja
sendo processado ou condenado por outro crime.
Precedentes. Recurso desprovido.

Ad cautelam, acresça-se que esta Corte não
está apreciando o pedido, incorrendo em supressão
de instância, apenas demonstrando a inutilidade da
pretensão, quando se pretende valorizar a forma em
detrimento do fundo.

Rejeito a preliminar.

3) Indevida admissão da assistência para a
acusação:

O apelante busca anular o processo ao argu-
mento de indevida assistência à acusação, argumen-
tando que o tipo da condenação (art. 298) tem como

sujeito passivo o Estado, e o assistente “não tem qual-
quer interesse patrimonial numa eventual condenação”.

Esta é apenas sua opinião, e que, felizmente,
não faz coisa julgada, ante a miríade de opiniões a
respeito.

Para DELMANTO, por exemplo, o sujeito pas-
sivo do tipo do art. 298 é, primeiramente, o Estado;
secundariamente, a pessoa prejudicada pela falsi-
dade (Código Penal Comentado, 5ª edição, Renovar,
p. 527).

Para MIRABETE, no crime em comento,
“Sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, a pes-
soa lesada pela conduta criminosa” (Código Penal
Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Atlas, 4ª
edição, p. 1.924).

Mesmo nos crimes contra a Administração Pública,
Fé Pública, Saúde Pública, etc., é possível que um
particular possa ser ofendido, como nos ilícitos de
violência arbitrária, e abuso de poder, de falsificação,
de concussão, de incêndio, etc. (MIRABETE, Código
de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Atlas, p.
353).

O julgado é pedagógico:

Crime contra a fé pública - TJSP: Mesmo tratando-se
de delito contra a fé pública, em que o sujeito passivo
é, primariamente, o Estado, secundariamente será
sujeito passivo aquele em prejuízo de quem a falsi-
dade tenha sido praticada, tendo legitimidade, pois,
para figurar nos autos como assistente do Ministério
Público (RT, 552/308). No mesmo sentido, TJSP: RT,
618/294.

Rejeito também esta preliminar.

4) Incompetência absoluta do juízo de
primeiro grau:

O apelante, em seu desespero, sob cansativa e
despicienda argumentação, busca demonstrar que o
recorrente teria praticado o crime de falsidade ideoló-
gica, não o de falsidade material, mas repudia o
enquadramento da conduta no art. 299 do CP, que
cuida da “falsidade ideológica”. Preferiu “escolher”, a
seu talante, o crime do art. 302 do Estatuto Repressivo,
“falsidade de atestado médico”, dizendo-o especial,
mas, ao que me parece, por lhe ser mais conveniente
ao sustento da preliminar, pois passa a alegar que, por
se tratar o tipo do art. 302 daqueles de menor potencial
ofensivo, de competência do Juizado Especial
Criminal, o feito seria nulo, por ter sido processado em
outro Juízo.
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Ora, como se verifica do laudo pericial já men-
cionado (fls. 77/84), no documento questionado foram
feitas diversas alterações de dados anteriormente
lançados, como também foram acrescentados outros
dados que não constavam do documento até uma
certa data, pelo menos até 04 de outubro de 1999.

Do laudo pericial restaram comprovados tanto
as alterações quanto os acréscimos procedidos no
boletim de anestesia, o que, sem qualquer dúvida,
caracteriza falsidade material.

À dúvida, veja-se a opinião de MIRABETE:

Distingue-se a falsidade material, prevista no art.
298, da falsidade ideológica, definida no art. 299,
porque naquela é ela materialmente gráfica, visível,
enquanto no falso ideal é apenas o conteúdo (obra
citada, p. 1.928).

Os julgados são elucidativos:

Inclusão de anotações em documento: crime carac-
terizado - TJSP: Falsificação de documento particular.
Caracterização. Atestado médico. Inclusão de ano-
tações falsas em formulário autêntico. Documento
apto a enganar o homo medius. Suficiência, ademais,
do dolo genérico para a condenação. Recurso não
provido (JTJ, 174/308).

Distinção entre falsidade material e falsidade ideo-
lógica - TJSP: Os representantes sindicais que pro-
cedem à lavratura de ato de assembléia de traba-
lhadores, que não ocorreu, para a criação de novo
sindicato, levando-a a registro e arquivamento em
cartório competente cometem, apenas, o crime de
falsificação de documento particular, previsto no art.
298 do CP, não havendo se falar na caracterização,
também, do delito de falsidade ideológica (art. 299
do CP), pois as declarações falsas contidas na referi-
da ata compõem o próprio documento particular
falso (RT, 770/551).

TJSP: Diversas as situações previstas nos artigos
298 e 299 do CP. Na falsidade material, o que se fal-
sifica é a materialidade gráfica, visível do documen-
to; na falsidade ideológica, entretanto, é apenas seu
teor ideativo (RT, 552/322).

Assim sendo, cai por terra toda a argumen-
tação defensiva, havendo de se rejeitar também esta
preliminar.

5) Nulidade da sentença por não-apreciação
de defesa:

O apelante argúi a nulidade da sentença por
não-apreciação de tese da defesa, mas esqueceu-se de
apresentar qual seria a tese de defesa não apreciada.

De qualquer modo, a falsidade a que a sen-
tença se refere reside nos dados rasurados no boletim
de anestesia e naqueles outros acrescentados para
se afirmar o cumprimento da Res. nº 1.363/93, do
Conselho Federal de Medicina, na vã tentativa de
elidir a acusação de negligência, que impediu que se
detectassem a tempo as complicações que surgiram
na cirurgia, redundando na parada cardíaca e poste-
rior morte prematura da pequena vítima.

A sentença discorre suficientemente sobre a
questão, deixando demonstrados a responsabilidade
do recorrente no fato danoso e o seu interesse em
ocultar sua conduta negligente.

A preliminar não pode ser acolhida.

Quanto ao mérito:

Às vésperas do julgamento designado da pre-
sente apelação, os novos procuradores do apelante
apresentaram um alentado memorial, que examinei
com a devida atenção, pois o mesmo em muito
inovou no tocante a questões preliminares que evi-
dentemente estariam a ser sustentadas na tribuna.

Em face dessas novas razões, passo a tecer
algumas considerações iniciais.

De início, é conveniente lembrar que o pre-
sente processo cuida tão-somente da acusação for-
mulada ao apelante de haver falsificado o boletim de
anestesia relativo ao paciente Pedro Vieira Furtado,
de dois anos de idade, submetido a cirurgia no
Hospital Mater Dei, em decorrência da qual teve uma
parada cardíaca, evoluindo para óbito cerca de três
dias depois. O apelante atuava como anestesista no
ato cirúrgico da vítima e, como fartamente provado
nos autos, descumpriu a Res. nº 1.363/93, do
Conselho Federal de Medicina, que determina quais
os aparelhos imprescindíveis para monitoramento de
paciente submetido a anestesia geral e que o
anestesista não pode deixar de empregar, sob pena
de negligência. Realmente, esta foi a acusação con-
tra o apelante no outro processo a que respondeu,
como causador da morte da criança, por negligência,
e, embora absolvido em primeiro grau, foi condena-
do em grau de recurso. Aliás, processo por ne-
gligência profissional está-se tornando habitual na
vida do apelante, como se vê de outra denúncia por
negligência em anestesia para cirurgia, como noti-
ciado às fls. 258/262, em fatos de que resultou a
morte de Raquel Delfina Ferreira, ocorrida em 12 de
novembro de 1998. No caso presente, o apelante
confessadamente alterou o boletim de anestesia
relativo aos fatos em comento, alterando a verdade
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sobre fatos juridicamente relevantes, inclusive acres-
centando dados para informar o uso de aparelhos de
monitoramento do paciente anestesiado, e o fez
somente depois que foi ofertada a denúncia pelo
homicídio culposo, com certeza buscando eliminar
provas de sua negligência profissional.

Voltando ao memorial apresentado, é impor-
tante fazer reparos em dados que constam do dito
memorial, porque em descompasso com a realidade
e tendentes a amenizar a conduta do apelante ou
mesmo a mascará-la, colocando como de nenhuma
importância as alterações procedidas, principal-
mente modificando datas de fatos, bastando para se
constatar isso que se cotejem os dados.

Vejamos:

a) À fl. 3, no terceiro parágrafo, o memorial
afirma que “logo após o óbito” foi fornecida ao pai da
criança cópia do boletim de anestesia.

A prova dos autos não daria lastro para tais
afirmativas.

O pai da criança xerocopiou o prontuário da
cirurgia no dia 04.10.99, mais de sessenta dias após
o evento danoso, lembrando-se que o óbito da vítima
ocorreu no dia 31 de julho de 1999.

b) À mesma fl. 3, parágrafo quarto, também
consta que:

... passados mais de três meses, o pai da criança
teve acesso ao original do Boletim (fls. 16), e consta-
tou que etc.

A prova também seria madrasta para tais afir-
mações.

O que ocorreu, na verdade, é que, no dia 20 de
março de 2000, oito meses depois, portanto, foi ofere-
cida denúncia contra o apelante por homicídio culposo
(fls. 11) e alguns dias depois o pai da criança foi infor-
mado de tal fato. Atento à questão, o pai da criança
teve oportunidade de ver os autos, não se sabe como,
e resolveu voltar ao Hospital Mater Dei e novamente
examinar o prontuário de seu filho Pedro, o que fez no
dia 19 de abril de 2000, ou seja, passados mais de oito
meses da cirurgia. Assim fazendo, levou as cópias que
extraíra do prontuário em 04 de outubro de 1999, com
autenticação cartorária, e qual não foi sua surpresa ao
constatar que várias rasuras e acréscimos haviam sido
feitos no boletim de anestesia de seu filho, como se vê
do laudo pericial de fls. 77/84 dos autos.

c) Ainda à fl. 3, quinto e sexto parágrafos, afir-
ma-se que o Sr. José Domingos (pai da vítima) ques-
tionou o hospital sobre as alterações que encontrou
nos documentos do prontuário, e que então (o hospital)

... solicitou explicações ao anestesista (ora apelante),
que confirmou prontamente as rasuras concomi-
tantes ao ato e também as modificações posteriores,
que teriam ocorrido sete dias após a morte do menor.

Na verdade, de fato, o hospital não só questio-
nou o apelante sobre as alterações, que considerou
flagrantes irregularidades, como abriu um processo
ético e suspendeu o apelante de suas funções, cujo
processo ético foi remetido ao Conselho Regional de
Medicina. Os documentos estão nas fls. 19 a 28, e sua
simples leitura evidencia as seguidas inverdades do
apelante tentando justificar as alterações que pro-
moveu, no afã de se safar do processo ético, todas
elas severamente desmentidas pelos diretores do
hospital. Aliás, diga-se de passagem, que tais
questões não foram aqui anteriormente abordadas
como provas da conduta criminosa porque visando,
exclusivamente, poupar o apelante, conceituado
médico anestesista, dos constrangimentos que lhe
trariam, e uma vez que desnecessária a abordagem
para confirmar a conduta imputada.

A versão dos fatos como apresentada no
“memorial” se distancia da realidade dos autos e abala
sua credibilidade, contudo, prosseguiremos no exame.

As valiosas considerações doutrinárias apre-
sentadas relativamente ao delito, segundo o qual foi
o apelante condenado, constituem, apenas, opinião
dos tratadistas de renome mencionados, mas não
conseguem elidir o que se alinhou contra o apelante
e em nada modificam a verdade dos fatos retratada
nos autos.

O apelante, no que chama de mérito em seu
memorial, envereda por exaustiva exposição que,
por mais detalhista, extensa e erudita, não consegue
convencer não tenha o apelante praticado livremente
a conduta que confessou a seu modo, mudando
datas, alterando prazos, implicando diretores e
dizendo-se inocente, de forma a nada significarem,
como pretende, as alterações a que procedeu no
boletim de anestesia.

Repito, dados foram rasurados, outros foram
acrescentados e instrumentos foram lançados como
se tivessem sido usados na cirurgia, mas a realidade
é bem outra e restou absolutamente comprovada.
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Retórica não é prova, e por mais que se deba-
ta sobre as verdadeiras provas, não há como mudá-
las, mudando-se apenas a sua interpretação e do
direito, ao sabor das filigranas jurídicas por onde
envereda o apelante, mas sem qualquer alteração da
verdade real.

Assim, permanecem inteiramente válidas as
considerações expendidas quanto às primeiras razões
de recurso, no que tange ao mérito, as quais lanço
agora, considerando inteiramente dispensável voltar a
analisar o que os memoriais chamam de mérito.

As provas carreadas ao processo são sufi-
cientes para comprovar a materialidade e autoria do
crime de falsidade material imputado ao recorrente e
segundo o qual se viu condenado.

A materialidade do delito está patente no laudo
pericial de fls. 77/84, resultante da comparação feita
entre o documento originariamente entregue ao
“SAME-Mater Dei” e inalterado até pelo menos
04.10.99, e o mesmo documento, que recebeu altera-
ções substanciais após aquela data, de responsabili-
dade do apelante, que as fez a título de “complemen-
tações”, não se podendo precisar qual a data efetiva,
mas com certeza após 04.10.99.

A autoria foi confessada pelo apelante em
diversas ocasiões e formas distintas:

- à fl. 20, informando ao Presidente da
Comissão de Ética do Hospital Mater Dei haver rea-
lizado as alterações detectadas na perícia e a que
denominou “complementações”;

- às fls. 48/49, em declarações no inquérito poli-
cial, assistido por seu advogado, quando afirmou cate-
goricamente que as mencionadas “... correções foram
feitas quando o paciente seria encaminhado ao CTI,
ainda no bloco cirúrgico...”, todavia, não soube explicar
por que tais alterações não figuravam no mesmo bole-
tim de anestesia, em 04.10.99, quando foram extraídas
as cópias pelo pai da vítima, como está à fl. 14 dos
autos, somente aparecendo posteriormente;

- à fl. 127, quando interrogado em juízo, tam-
bém assistido por seu advogado, reiterou sua confis-
são, novamente admitindo que fez as alterações em
comento, mas buscando se justificar na afirmativa de
que procedeu às alterações com anuência da direção
do hospital, o que foi contestado pelos diretores, mas
não precisou a época em que fez tais alterações.

Portanto, comprovadas materialidade e auto-
ria, tendo o réu agido livremente, não exigindo o tipo

da falsidade material qualquer resultado, senão a
mera consciência da possibilidade lesiva a interes-
ses de terceiros, o delito se consumou. A possibili-
dade lesiva deve ter sido vislumbrada quando da
instauração do inquérito policial para apurar a morte
da vítima, com seus inúmeros e possíveis desdobra-
mentos, despiciendo comentá-los.

Da particular análise dos autos, chega-se à
conclusão de que os fatos se deram da seguinte
forma:

No dia 28 de julho de 1999, nas dependências
do Hospital Mater Dei, o menor de dois anos de idade,
Pedro Vieira Furtado, fora submetido à cirurgia de
adenóides, em seguida à de amídalas, e seria ainda
submetido à timpanotomia, quando se constatou
quadro de parada cardíaca, seguinte a bradicardia.
Foram iniciadas manobras para retorno à normali-
dade, suspensa a terceira cirurgia e levado o pequeno
paciente para a UTI infantil, onde resistiu por três dias
e meio, vindo a falecer. O responsável pela anestesia
era o apelante, Dr. Pedro Nicolau de Lima, também
responsável pelo preenchimento do “boletim de
anestesia”, em original à fl. 16 dos autos e cópia
autenticada à fl. 14. Tendo surgido dúvidas acerca da
legitimidade dos procedimentos de anestesia, foi
instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.
Nesse ínterim, José Domingos Vieira Furtado, pai da
vítima, buscando acautelar-se, obteve autorização da
direção do Hospital Mater Dei e retirou do “SAME”, no
dia 04.10.99, o prontuário de seu filho e providenciou
cópia xerográfica autenticada perante o Cartório do 1º
Ofício de Notas da Capital, devolvendo a documen-
tação ao “SAME” no mesmo dia. Em 20 de março de
2000, foi oferecida denúncia contra o Dr. Pedro
Nicolau de Lima, perante a 5ª Vara Criminal, imputan-
do-lhe a prática de homicídio culposo (fls. 09/11). No
dia 27 seguinte, o Promotor Público signatário da
denúncia, encaminhou ofício ao Delegado Titular da
Seccional Sul requisitando instauração de novo
inquérito policial para apuração de fatos e possível
responsabilidade por falsidade documental (fls. 07).
Informado do oferecimento da denúncia com a
acusação de homicídio culposo, José Domingos
Vieira Furtado, pai da vítima, no dia 19 de abril de
2000, resolveu voltar ao hospital e rever as papeletas
do prontuário de seu filho, ocasião em que, comparan-
do as papeletas arquivadas com as cópias autenti-
cadas que houvera feito em 04.10.99, constatou algu-
mas alterações que chamaram sua atenção. Por esse
motivo, o genitor da vítima enviou ao Delegado de
Polícia a carta de fls. 12, datada de 26 de abril, acom-
panhada dos documentos de que dispunha, que com-
provavam alterações feitas no boletim de anestesia,
como se vê dos autos. Além do boletim de anestesia,
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há outro documento a ser preenchido por ocasião de
cirurgias - boletim de Sala Centro Cirúrgico - onde se
anotam materiais e equipamentos utilizados no ato,
para efeito de cobrança dos planos de saúde, e, como
está à fl. 13, o uso do capinógrafo foi glosado pelo
plano de saúde e aceita glosa pelo hospital, confir-
mando que não foi usado, assim como outros apare-
lhos de monitorização, exceto o oxímetro de pulso.

A Resolução nº 1.363/93, do CFM (fls. 268),
dentre outras medidas acautelatórias, exige a moni-
torização do paciente submetido a anestesia geral,
por pelo menos, “esfigmomanômetro, estescocópio
pré-cordial ou esofágico e cardioscópio, além de
monitorização do CO2 expirado e da saturação da
hemoglobina, nas situações indicadas”.

Pelos depoimentos juntados de fls. 144/162,
resta comprovado que o único equipamento de moni-
torização de paciente utilizado na anestesia era o
oxímetro de pulso, em flagrante desrespeito às nor-
mas a que estava obrigado o apelante, certamente
razão que o levou a alterar não só o boletim de
anestesia, como também o boletim de Sala Centro
Cirúrgico, como alhures aventado.

Quanto às alegações defensivas de que não
há prova de que o apelante tenha introduzido altera-
ções no boletim de anestesia após o dia 04.10.99,
pois, quando retirados os originais para serem xero-
copiados e devolvidos na mesma data acima, já devia
constar o carimbo “SAME-Mater Dei”, o que não
consta na cópia autenticada, leva em conta somente
a ausência do tal carimbo do SAME-Mater Dei, o que
não anula o registro de fls. 118, constante de cópia do
livro de registro do próprio SAME, onde se vê que o
prontuário da vítima foi “emprestado” ao seu pai no
dia 04.10.99, data em que foram feitas as cópias que
depois, comparadas na perícia, evidenciaram as
“complementações” procedidas pelo recorrente.

O consumo de eletrodos registrados à fl. 15 e
cânulas, a evidenciar a utilização do eletrocardiógrafo
não é relevante. Tal aparelho somente foi utilizado
depois que a vítima sofreu o acidente anestésico, não
detectado a tempo pela ausência de monitorização,
como relatado nos depoimentos de fls. 144/162.

Evidente que o registro de extra-sístoles
somente ocorreu posteriormente, após a parada
cardíaca, sendo uma das “complementações” detec-
tadas no laudo pericial.

A alegação de que ocorreu um fato atípico,
pois, logo após a complicação médica, a papeleta foi
recolhida pela direção do hospital, xerografada e

entregue ao pai da vítima, impossibilitando o término
do preenchimento dos acontecimentos pelo recor-
rente, não corresponde à verdade, razão por que o
recorrente não trouxe qualquer prova de sua ale-
gação. Aliás, a afirmativa contraria o próprio
apelante, que categoricamente relata que completou
o preenchimento do boletim de anestesia “ainda no
bloco cirúrgico”.

Dizer que as alterações são grosseiras, sem
capacidade de enganar, e por isso não constituem
crime, pois não põem em perigo a fé pública, não
elide a prática criminosa. Os dados lançados a título
de “complementação”, algumas vezes rasurando
outros dados por superposição, segundo o próprio
recorrente, não são raros de ocorrer. O que levou ao
crime foi sobretudo o lançamento de dados novos, a
tentar justificar a correção de seu atuar profissional,
e a circunstância de somente terem sido lançados
quando em curso providências investigatórias da
lisura de tais procedimentos.

Finalmente, o fato de a ex-funcionária do
SAME, Miryam Laila, não se recordar de o recorrente
retirar a papeleta no SAME, senão estaria protocola-
do no livro, contradiz a própria funcionária, que afir-
mou que os registros de retirada de papeleta por
médicos somente foram adotados após os fatos do
presente processo e não saber responder por que a
falta de carimbo no boletim xerocopiado, certamente
nada significa, senão eventual omissão de sua parte.

Os julgados colacionados pela Procuradoria
de Justiça, que tomo a liberdade de transcrever,
espancam eventual dúvida remanescente:

O delito de falsificação de documento particular pre-
visto no art. 298 do CP é cometido às escondidas,
sem testemunhas, razão pela qual a prova pericial é
de grande valia e, sendo segura, deve ser aceita
integralmente (TJSP - AC - Rel. Otávio Henrique -
RT, 736/614).

A punibilidade da falsificação de documento particular
não está subordinada à condição de causar o fato
prejuízo público ou particular. A contrafação foi apta a
causar dano; não pode ser considerada inócua ou
non nocibilis (TJDF - AC - Rel. Cândido Colombo -
DJU de 27.10.1971, p. 5.997).

O agente que faz declaração com exposição de fatos
não verídicos age com dolo genérico, consubstancia-
do na vontade consciente de fazê-lo e ciência da pos-
sibilidade lesiva a interesse de terceiro, infringindo,
portanto, o disposto no art. 298 do CP (TJPR - AC -
Rel. Mário Lopes - RT, 596/410).

Portanto, a sobejar a responsabilidade do
apelante nos fatos imputados a sua pessoa, provados
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a materialidade, a autoria e o dolo com que agiu, torna-
se impossível atender-se ao seu pleito absolutório.

Ante tantos e tais elementos, nego provimen-
to ao recurso de Pedro Nicolau de Lima, mantendo
intocada a bem-lançada decisão de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Se unânime, expeça-se o competente mandado
de prisão, adotando-se em primeiro grau as demais
medidas inerentes à execução.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Também tive
acesso aos autos como Revisor e estava propenso a
não conhecer das preliminares levantadas após a últi-
ma fala do Ministério Público, pois essas preliminares
foram levantadas após o parecer da Procuradoria,

mas prefiro acompanhar o Relator e também rejeitá-
las, porque, na verdade, elas estão quase todas
preclusas, e, quanto ao mérito, também mantenho a
respeitável sentença, aliás, muito bem-lançada.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Sr. Presidente.
Tive acesso aos autos na condição de Vogal, em
substituição ao Des. Edelberto Santiago, que se deu
por suspeito por questão de foro íntimo, e cheguei à
mesma conclusão de S. Ex.ª o Des. Relator, ao
rejeitar preliminares e negar provimento ao apelo.

Estou de acordo com o Relator.

Súmula - À UNANIMIDADE, REJEITARAM
PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO,
COM RECOMENDAÇÃO. IMPEDIDO O DES.
EDELBERTO SANTIAGO. 

-:::-

RECEPTAÇÃO - ART. 180, § 1º, DO CP - PROVA INDICIÁRIA - ADMISSIBILIDADE - ATIVIDADE DE DES-
MANCHE - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311 DO CP -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFLITO DE NORMAS - INEXISTÊNCIA - DELITOS

AUTÔNOMOS - CONDUTAS DIVERSAS - RELAÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE - AUSÊNCIA - ABSORÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL - CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES 

- O crime de receptação, cometido via de regra às escondidas, pode ser provado por meio de prova indi-
ciária, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação.

- Inadmissível a absorção do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) pelo
de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), uma vez que as condutas incriminadas são diversas e
subsistem autonomamente, não tendo uma relação de subsidiariedade, sendo hipótese de concurso material,
razão pela qual é de rigor a condenação por ambos os crimes.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.02.037160-9/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete - Relator: Des.
HERCULANO RODRIGUES

Ementa oficial: Receptação qualificada -
Atividade de “desmanche” - Adulteração de sinais
identificadores de veículos automotores - Autoria e
materialidade comprovadas - Conflito de normas -
Inexistência - Delitos autônomos - Subsidiariedade -
Inexistência - Absorção - Impossibilidade - Concurso
material - Penas bem dosadas - Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2004. -
Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr.
Maurício de Oliveira Campos Júnior.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Trata-se de
apelação interposta por Emerson Aurélio de Souza con-
tra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, que o condenou à
pena total de oito anos e quatro meses de reclusão, em
regime fechado, e quarenta e oito dias-multa, incurso
no art. 180, § 1º, e art. 311, c/c o art. 61, I, todos do
Código Penal.
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Pretende o recorrente sua absolvição, negan-
do qualquer participação nos delitos narrados na
denúncia. Alega que era simples empregado da ofici-
na onde foram encontrados os automóveis e as
peças suspeitas, pertencente a seu irmão, o co-réu
Flávio Luiz de Souza, e que sua confissão extrajudi-
cial não pode ser considerada, eis que em juízo não
teria sido produzida prova que o incriminasse, sendo
que não restou comprovado que os referidos bens
fossem produto de furto, ou que soubesse ele da
procedência ilícita destes.

Sustenta, outrossim, inexistir prova quanto à
adulteração de sinais identificadores dos veículos,
não tendo sido realizada a necessária perícia, pelo
que haveria de ser absolvido. Quando muito, estaria
o referido delito (crime-meio) absorvido pelo de
receptação (crime-fim).

Alternativamente, bate-se pela redução das
penas.

Com as contra-razões de fls. 530/534, subi-
ram os autos, opinando a douta Procuradoria de
Justiça, nesta instância, pelo desprovimento da
apelação, conforme parecer de fls. 540/563.

No principal, é o relatório.

Conheço do recurso, próprio e tempestivo.

Não merecem acolhida as pretensões do
apelante.

Ao contrário do que afirma, há nos autos
prova suficiente da autoria e da materialidade dos
crimes de receptação qualificada e de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor, que lhe
foram imputados.

O fato de não ser ele, formalmente, sócio das
oficinas onde foi encontrada parte do material ilícito
em nada o beneficia, comprovado que se acha,
pelas declarações dele e de seu irmão, o co-réu
Flávio Luis de Souza, bem como pelos testemunhos
tomados, que era ele o responsável pela aquisição
das peças e dos veículos, tendo, juntamente com
seu irmão, sido o responsável pela guarda, na
garagem do imóvel situado na Rua Major Antônio
Nogueira, da camionete S-10 e do Fiat Uno a que
alude a denúncia, ambos produto de furto.

Quando de sua prisão, admitiu possuir um
“desmanche” de veículos na Av. Telésforo Cândido de
Resende, onde foi apreendida parte do material,
sendo que, no curso do inquérito, na presença de

duas testemunhas - seus tios Antônio Rocha da Silva
e Geralda de Souza e Silva - acabou por admitir ter
sido ele quem negociou com a pessoa de “Edimar” os
dois automóveis acima referidos - ambos produto de
furto -, tendo guardado ambos na garagem da Rua
Major Antônio Nogueira.

A camionete S-10, a diesel, foi por ele adquiri-
da pelo preço de três mil e quinhentos reais e “des-
manchada” na oficina, tendo utilizado o motor para
substituir um outro, a gasolina, de uma Chevrolet
Blaser que adquirira de Kelly Cristina Araújo da
Costa e seu marido, Adenílcio José da Costa. As
demais peças permaneceram na oficina, para venda.

Ouvido, o aludido casal esclareceu que a
transação foi efetuada com ambos os réus, o que
bem evidencia a condição de Emerson, à frente dos
negócios da empresa (fls. 50/51-v.).

Flávio Luis de Souza, indagado sobre a
origem do material apreendido, afirmou: “que não
sabe informar; que todo mundo sabe que o decla-
rante só mexia com o dinheiro e quem fazia as com-
pras e vendas dos veículos era seu irmão, Emerson
(...)” (fl. 206).

O Policial Civil Itamar José de Oliveira, que par-
ticipou das apreensões, confirmou que

dos veículos apontados em seu depoimento não
havia nenhuma documentação que lhe fosse apre-
sentada pelos donos do estabelecimento; que o
veículo ‘S-10’ mencionado estava desmanchado e
não havia nenhuma documentação relativa a este
veículo e nem das peças dele retiradas (fl. 372).

De se ver, ainda quanto à autoria, que o
apelante confirmou em juízo, por ocasião de seu
interrogatório, as declarações que prestou no
inquérito (fl. 335).

A materialidade dos delitos se encontra devi-
damente positivada nos autos através da vistoria nas
oficinas, nos veículos e nas peças apreendidas.

Constatou-se não só serem produto de furto a
S-10 e o Fiat Uno que os réus cuidaram de guardar na
garagem da residência alugada pelo Sr. Carlos
Eduardo Soares de Souza, como também que várias
das peças expostas à venda pelos acusados - além
daquelas pertencentes à S-10 - eram também prove-
nientes de veículos furtados ou roubados, como a parte
frontal de um Kadett Ipanema e a carcaça de um VW
Fusca, além de uma camionete Saveiro (fls. 102/193).

Como se sabe:
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os crimes de receptação dolosa, via de regra cometi-
dos às escondidas, podem ser provados através de
prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo con-
cludente, autoriza a condenação (RJD, 12/118).

E,

em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - pode presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demons-
trar havê-la adquirido por modo lícito. A apreensão da
res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosa-
mente, inversão do ônus da prova (RT, 728/543).

De tudo quanto se apurou e pela própria
natureza da atividade comercial desenvolvida pelo
acusado, conclui-se que tinha ele plena ciência da
origem ilícita dos veículos e peças que adquiria, pelo
que caracterizado restou o delito do art. 180, § 1º, do
Código Penal.

Lado outro, as vistorias realizadas, ilustradas
com fotografias, constataram também a supressão e
adulteração de sinais identificadores de compo-
nentes e equipamentos de veículos automotores
encontrados nas oficinas dos réus, dentre eles a
dianteira de um veículo da marca Fiat, um motor GM,
um motor VW, o porta-malas de um Chevrolet Monza
e a carcaça de um veículo GM, positivando o crime
previsto no art. 311 do Código Penal.

A condenação do apelante por ambos os
crimes, portanto, era de rigor.

E não há que se falar em absorção do crime
do art. 311 do Código Penal pelo de receptação.

As condutas incriminadas são diversas e sub-
sistem autonomamente, não tendo uma relação de
subsidiariedade.

A hipótese, portanto, é de concurso material.

Por fim, quanto às reprimendas, verifica-se
que, com relação a ambos os crimes, as penas-base
foram estabelecidas em patamar próximo ao mínimo,
três anos e dois meses e doze dias-multa, realçando
o MM. Juiz, como circunstância negativa, a person-
alidade revelada pelo réu, voltada para a prática de
delitos contra o patrimônio.

Em virtude da multirreincidência, atestada
pela certidão de fls. 428/429, procedeu-se a um
acréscimo de um ano de reclusão e doze dias-multa
sobre cada pena-base.

No que tange ao regime prisional, inicial-
mente fechado, é o que melhor se ajusta ao total da
pena privativa de liberdade estabelecida - oito anos
e quatro meses - e às condições pessoais desfa-
voráveis do réu.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas, como de lei.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - De
acordo.

O Sr. Des. Sérgio Resende - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

-:::-

PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - INDICAÇÃO DE NOVA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA - POSSIBILIDADE - PREJULGAMENTO - NÃO-OCORRÊNCIA - LESÃO CORPORAL -

CAPITULAÇÃO ERRÔNEA - CORREÇÃO

- Cabe ao juiz da pronúncia, ao desclassificar o delito de homicídio, indicar a nova classificação, o que
não implica prejulgamento, uma vez que esta nova capitulação do fato não vincula o juiz singular.

- Se o auto de corpo de delito informa que da lesão provocada pelo réu decorreu perigo de vida para a vítima, a
nova capitulação deve ser a do art. 129, § 1º, II, do Código Penal, e não a do art. 129, caput, do mesmo código.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0377.03.900299-5/001 - Comarca de Lajinha - Relator: Des. JOSÉ
ANTONINO BAÍA BORGES

Ementa oficial: Processo Penal - Sentença de
pronúncia - Desclassificação - Indicação da nova
capitulação jurídica - Prejulgamento - Não-ocorrência -
Indicação errônea - Correção - Recurso parcialmente
provido. - Ao desclassificar o delito de homicídio, cabe
ao juiz da pronúncia indicar a nova classificação, o que

não implica prejulgamento, vez que esta nova capitu-
lação do fato não vincula o juiz singular. - Se o auto de
corpo de delito informa que da lesão provocada pelo
réu decorreu perigo de vida para a vítima, a nova
capitulação deve ser a do art. 129, § 1º, II, do Código
Penal, e não a do art. 129, caput, também do CP.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004. -
José Antonino Baía Borges - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - José
Francisco da Silva foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código
Penal.

A r. sentença de fls. 44/46 desclassificou a
conduta imputada ao réu para o crime do art. 129,
caput, do Código Penal, determinando a remessa
dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs
recurso em sentido estrito, alegando, primeiramente,
que a decisão é nula, porque não observado o dis-
posto no art. 410 do CPP e, depois, que não poderia
ser afastada a gravidade da lesão, vez que ela está
provada nos autos (fls. 48/52).

Contra-razões às fls. 53/55.

A decisão foi mantida no juízo de retratação
(fls. 59/60).

A d. Procuradoria é pelo provimento do recur-
so (fls. 64/68).

Conheço do recurso.

Preliminar.

Quanto à preliminar de nulidade, tenho que a
razão não assiste ao recorrente, vez que a d.
Magistrada, ao entender que o caso não era de tenta-
tiva de homicídio, nada mais fez do que aplicar o dis-
posto no art. 410 do CPP, ou seja, desclassificou a
conduta imputada ao recorrido para um delito que não
é da competência do Tribunal do Júri e determinou a
remessa dos autos para o juiz competente.

Quanto ao fato de a MM.ª Juíza ter conferido
nova capitulação jurídica ao fato imputado ao recorrido,
não vejo, aí, a nulidade alegada pela d. Procuradoria,
que entende que, ao dar nova qualificação jurídico-
penal ao fato, procedeu a d. Magistrada a um ver-
dadeiro prejulgamento.

Com respeitosa vênia, tenho que, quando o
juiz indica o tipo penal para o qual está desclassifi-
cando a conduta descrita na denúncia, não está
procedendo a qualquer prejulgamento, mesmo
porque essa capitulação, que é necessária para
determinar a competência para o julgamento do
processo, não vincula o juiz que irá julgar a ação.

A propósito:

Ao desclassificar o delito de homicídio, cabe ao Juiz
da pronúncia indicar a nova classificação, mas esta
não vincula o próximo Juiz a quem o processo for
remetido, o qual poderá discordar da nova definição,
no caso, lesão corporal de natureza grave, e optar por
novo enquadramento jurídico-penal ao fato (TJSP, RT,
757/525, anotado por JÚLIO FABBRINI MIRABETE in
Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas,
8ª ed., 2001, p. 942).

E ainda:

A desclassificação operada na pronúncia não signifi-
ca que o delito seja aquele indicado na decisão.
Representa, tão-só, que a competência para julgá-lo
não é do Tribunal do Júri (TJPR, Rel. Sílvio Romero,
RT, 538/387, anotado por Rui Stoco in Código de
Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial,
Coordenação de ALBERTO SILVA FRANCO e RUI
STOCO, Editora Revista dos Tribunais, 1999, v. 2, p.
2.457).

Diante disso, não reconheço a alegada nuli-
dade, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito.

Conforme visto na exposição, alega o recor-
rente, quanto ao mérito, que a nova capitulação não
poderia ter desconsiderado a gravidade da lesão,
vez que ela está provada nos autos.

Por essa razão, pugna a acusação pelo
reconhecimento da qualificadora do perigo de vida.

A razão lhe assiste.

É que o auto de corpo de delito de fl. 14 deixa
claro que das lesões sofridas pela vítima decorreu
perigo de vida.

Portanto, operada a desclassificação de ten-
tativa de homicídio para lesões corporais, há que se
fazê-lo para lesões corporais de natureza grave (CP,
art. 129, § 1º, II).

Assim, rejeitada a preliminar, dou provimento
parcial ao recurso apenas para capitular a conduta do
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recorrido como sendo a do art. 129, § 1º, II, do Código
Penal e, por conseguinte, para determinar que o
processo seja remetido não ao Juizado Especial
Criminal, mas ao Juiz Criminal da Justiça Comum da
Comarca de Lajinha, que apreciará e decidirá como
lhe aprouver e como entender de direito.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - De acordo.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - De
acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E
DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SÓCIO-GERENTE - RESPONSABILIDADE PENAL

- A presunção de que o sócio-gerente é o responsável por todos os atos da administração da empresa só
pode ser elidida por prova contundente.

- Nos crimes contra a ordem tributária que envolvem pessoas jurídicas, a responsabilidade recai sobre
aquele que detém os poderes da administração.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.00.038041-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des.
ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL

Ementa oficial: Crime contra a ordem tributária
- Responsabilidade do sócio-gerente. - Existe a pre-
sunção de que o sócio-gerente é o responsável por
todos os atos da administração e essa presunção só
pode ser elidida por prova contundente. - Nos crimes
tributários envolvendo pessoas jurídicas, a responsa-
bilidade recai sobre aquele que detém os poderes da
administração.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Antônio Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel -
Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conhece-se do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Licério Borges Werkema, contra a sentença de fls.
980/984, que o condenou pela prática do crime previs-
to no artigo 1º, inciso IV, da Lei 8.137/90, c/c artigo 71
do Código Penal, às penas de dois (2) anos e oito (8)
meses de reclusão, em regime aberto, e multa de

quarenta (40) dias multa à razão de dois (2) salários
mínimos vigentes à época dos fatos, substituindo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação de serviços à entidade públi-
ca, na razão de uma hora para cada dia de pena.

Nas razões de fls. 998/1.002, alega o
apelante, em síntese, que, apesar de constar no con-
trato social a sua condição de sócio-gerente, à época
dos fatos, que motivaram o presente processo, não
tomava conhecimento pessoal das atividades buro-
cráticas, que eram assumidas pelo seu pai, sendo
que, apenas após o seu falecimento, assumiu a
sociedade e ficou sabendo das nefastas atitudes e,
embora pugne por corrigi-las, teme não poder salvar
a organização da precária situação econômico-finan-
ceira em que se encontra.

Embora o apelante negue a sua participação
no fato delituoso, a sua responsabilidade é evidente,
uma vez que exercia a gerência da sociedade, con-
forme consta do contrato social, sendo ele o “único
que assina pela firma”.

Existe a presunção de que o sócio-gerente é o
responsável por todos os atos da administração, e esta
presunção só pode ser elidida por prova contundente.

Não se desincumbiu o apelante de provar o
contrário.
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Certo é que nenhum funcionário, ao seu livre
arbítrio, iria calçar notas fiscais, mesmo porque nenhu-
ma vantagem lhe adviria de tal comportamento.

Nos crimes tributários envolvendo pessoas
jurídicas, a responsabilidade recai sobre aquele que
detém os poderes da administração.

A sentença está correta.

Nega-se provimento ao recurso.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

-:::-

PREFEITO - CRIME AMBIENTAL - DEPÓSITO DE LIXO URBANO A CÉU ABERTO - LIXÃO - NÃO-
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS - DENÚNCIA - DESCRIÇÃO DE FATO TÍPICO - MATERIALIDADE

E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL - FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO - ATENDIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - RECEBIMENTO

- Se a denúncia oferecida contra o prefeito atende aos requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve
fato que, em tese, constitui crime previsto na Lei 9.605/98, estando lastreada em elementos que evidenciam
o fumus boni juris, relativos à materialidade e autoria da infração penal, havendo nos autos informações de
que os resíduos sólidos do município vinham sendo atirados a céu aberto, sem o devido controle, cau-
sando poluição, há motivos suficientes para a persecução penal, devendo-se receber a denúncia.

PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA Nº 1.0000.00.335313-3/000 - Comarca de São João
Nepomuceno - Relator: Des. HERCULANO RODRIGUES

Ementa oficial: Processo-crime de competência
originária - Prefeito - Crime ambiental - Poluição -
Depósito de lixo urbano - “Lixão” - Inobservância das
normas ambientais - Denúncia que atende aos requisi-
tos do art. 41 do CPP - Descrição de fato típico - Fumus
boni juris demonstrado - Alegações preliminares ca-
rentes de demonstração - Denúncia recebida.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM RECE-
BER A DENÚNCIA.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2003. -
Herculano Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

Apregoadas as partes, proferiu sustentação
oral, pelo Ministério Público, o Procurador de Justiça,
Dr. Gilvan Alves Franco.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - O
Procurador-Geral de Justiça, através de seu repre-
sentante, mediante delegação, oferece a presente
denúncia contra Célio Filgueiras Ferraz, Prefeito
Municipal de São João Nepomuceno, incursando-o no
art. 54, caput, da Lei 9.605/98.

Aduz a peça acusatória, em síntese, que o
denunciado, desde meado do ano de 1997, vem
lançando de forma contínua e permanente, em
desacordo com a legislação e normas pertinentes ao
meio ambiente, lixo urbano (resíduos domésticos e
hospitalares) do Município em uma área rural situada
na região denominada “São Bento”, distante 4 km do
centro da Cidade de São João Nepomuceno, cau-
sando poluição ambiental e danos à saúde humana,
conforme estaria a demonstrar o procedimento
administrativo que acompanha a inicial.

Em sua resposta preliminar, acompanhada de
documentos, alega o denunciado que, a despeito da
escassez de recursos, vem diligenciando no sentido
de cumprir as normas ambientais.

Assevera que em dezembro de 2001 o
Município encaminhou ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente “Projeto de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos”, que ainda não teria sido implemen-
tado por falta de verba, e que vem desenvolvendo
atividades, em parceria com o Codema, o IEF, a
Emater, Associações de Moradores, ONGs, escolas
municipais e rádios locais, com o objetivo de conscien-
tizar a população para a necessidade de preservação
do meio ambiente.

Lado outro, teria implantado no Município um
aterro sanitário para minimizar a poluição decorrente
do depósito do lixo, antes feito a “céu aberto”, tendo
indicado um engenheiro como responsável técnico
pela implementação das diretrizes traçadas pela
Deliberação Normativa-COPAM nº 52/2.001, o que
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resultou no aprimoramento do aterro sanitário, salien-
tando, dentre outros aspectos, que o local em que
está implantado dista cerca de 2 km do centro e dis-
tante de quaisquer aglomerados urbanos; não tem
mosquitos, ratos ou mau cheiro, raramente aparecen-
do urubus; situa-se em solo firme, pouco permeável,
em um platô; utiliza valas cépticas, sem incineração,
não ocorrendo fumaça ou combustão espontânea,
sendo o chorume absorvido pelo solo, não atingindo
nascentes; o lixo hospitalar é coletado isoladamente e
enterrado em valas separadas; os catadores usam
botas e manipulam material descartável; há um trator
de esteira disponível para enterrar, diariamente, o lixo
depositado; e, finalmente, que está implantando um
sistema de drenagem pluvial e de gases no terreno.

Sustenta, portanto, que não violou as normas
ambientais, batendo-se pela rejeição da denúncia.

O Ministério Público juntou novos documen-
tos (fls. 379/388), sobre os quais teve a defesa opor-
tunidade de se manifestar (fls. 401/402).

Às fls. 391/393 foram acostados os
antecedentes do denunciado.

Pronunciou-se a douta Procuradoria sobre os
documentos apresentados com a resposta preliminar
- em petição que impropriamente denominou de
“réplica” -, deixando de ofertar proposta de suspen-
são do processo, pugnando pelo recebimento da
denúncia (fls. 405/415).

No essencial, é o relatório.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal e descreve fato que,
em tese, constitui crime previsto na Lei 9.605/98,
estando lastreada em elementos que evidenciam o
fumus boni juris, relativos à materialidade e autoria
da infração penal.

A despeito das alegações do denunciado de
que tem trabalhado para minimizar os problemas
decorrentes do “lixão” - que teria sido por ele implanta-
do no ano de 1997 -, há nos autos informações de que
os resíduos sólidos do Município vinham sendo atira-
dos a “céu aberto”, sem o devido controle, causando
poluição, consoante se depreende do documento de fls.

74/79, elaborado em julho de 1999 pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente-FEAM.

Teria havido, posteriormente, a implantação de
um “aterro controlado”, providência, entretanto, mera-
mente paliativa, que não seria suficiente para solu-
cionar o problema, o que só ocorreria com a construção
de um aterro sanitário ou a implantação de “usinas de
compostagem”, como exigem as normas ambientais.

Na verdade, a alegação de insuficiência de
recursos, bem como de que esforços estariam sendo
envidados no sentido de resolver a situação carecem
de efetiva demonstração, o que se pode dar no curso
da instrução, que certamente trará os subsídios
necessários para o exame da tipicidade objetiva e
subjetiva do fato.

Por ora, o que se tem é suficiente, a meu
aviso, para a instauração da persecução penal.

Ante o exposto, recebo a denúncia, determi-
nando a posterior conclusão dos autos para os ulteri-
ores termos do processo, se os eminentes Pares
endossarem o recebimento.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - De
acordo com o Relator.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Também
estou de acordo com o Relator.

A política mundial e, hoje, quase religiosa, é
no sentido de que defendamos a natureza com
maior amor, porque, senão, os nossos filhos, netos e
bisnetos não vão ver mais nada sobre esta Terra.

Estou de acordo para receber a denúncia,
pois é um problema dos mais graves do Planeta.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Estou de acordo com o voto do Relator.

Recebo a denúncia.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - Também rece-
bo a denúncia.

Súmula - RECEBERAM A DENÚNCIA.

-:::-

HABEAS CORPUS - RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO - CONDENAÇÃO - DETERMINAÇÃO
DE QUE SE RECOLHA À PRISÃO PARA APELAR - POSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - AMEAÇA A

TESTEMUNHAS ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ORDEM DENEGADA

- A determinação de que o réu que respondeu solto ao processo se recolha à prisão para apelar não cons-
titui constrangimento ilegal, se ele é reincidente e foi constatado que ameaçou as testemunhas antes da
sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.04.405114-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. JOSÉ
ANTONINO BAÍA BORGES
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Ementa oficial: Habeas corpus - Réu que
respondeu solto ao processo - Condenação -
Determinação de que se recolha à prisão para apelar -
Possibilidade - Reincidência e ameaça a testemunhas
antes da sessão de julgamento - Ordem denegada. -
Não constitui constrangimento ilegal a determinação
de que o réu que respondeu solto ao processo se
recolha à prisão para apelar se ele é reincidente e se
foi constatado que ameaçou as testemunhas antes da
sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Acórdão

Vistos etc., acorda a Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM
DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004. -
José Antonino Baía Borges - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges - Trata-
se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto
Márcio de Siqueira Carvalho, condenado à pena de
4 anos de reclusão em regime semi-aberto pela
prática do crime descrito no art. 121, § 2º, IV, c/c art.
14, II, do CP, ao fundamento de que configura cons-
trangimento ilegal a sua prisão provisória decretada
na sentença condenatória.

O em. Des. Sérgio Braga, no plantão forense,
indeferiu o pedido de concessão de liminar (fl. 16).

O MM. Juiz prestou as informações de fl. 25.

O d. Procurador de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem pleiteada (fls. 23/24).

Os autos foram a mim redistribuídos, findo o
plantão.

Decido.

O paciente é reincidente, como restou
consignado na sentença.

Durante a sessão do Tribunal do Júri, restou
demonstrado que as testemunhas estavam sendo
ameaçadas pelo paciente.

Embora tenha permanecido solto durante o
processo, o paciente, reincidente, não faz mesmo jus
ao direito de recorrer em liberdade, ainda mais diante
do fato novo constatado na sessão de julgamento.

A propósito, cabe lembrar que o STF já decidiu
que “o benefício de apelar solto pressupõe a pri-
mariedade do réu e os seus bons antecedentes” (RTJ,
97/180).

Além disso, também já se pronunciou o STF
no sentido de que “a exigência de que o réu conde-
nado em primeiro grau se recolha à prisão para
apelar não fere a Constituição” (JSTF, 232/257).

Diante disso, não constituindo constrangi-
mento ilegal a prisão decretada com fundamentação
suficiente, denego a ordem.

O Sr. Des. Sérgio Resende - De acordo.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - De acordo.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

-:::-

SENTENÇA CRIMINAL - CONCURSO MATERIAL - SOMA DAS PENAS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL - OMISSÃO SUPRÍVEL EM SEGUNDA INSTÂNCIA - NULIDADE - NÃO-OCORRÊNCIA -

SOMA DAS SANÇÕES SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CUMPRIMENTO INICIAL DAS
REPRIMENDAS - REGIME FECHADO 

- Constitui excessivo formalismo a anulação da sentença por não ter o juiz fixado o regime prisional, após a
soma das penas em virtude de concurso material, podendo a omissão ser suprida em segunda instância.

- Se a soma das penas, em razão de concurso material, ultrapassar a 08 (oito) anos de reclusão, o regime
prisional para o seu cumprimento inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código
Penal e art. 111 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.353613-3/000 - Comarca de Ribeirão das Neves - Relator: Des. KELSEN
CARNEIRO
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Ementa oficial: Sentença - Ausência de fixação
do regime prisional, após a soma das penas em vir-
tude de concurso material - Nulidade - Inocorrência -
Omissão suprível em 2ª instância - Preliminar rejeita-
da - Pena - Concurso material - Sanções que
somadas ultrapassam 08 anos - Hipótese que reclama
a fixação do regime inicial fechado - Inteligência do art.
33, § 2º, a, CP, e art. 111 da LEP - Recurso provido.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR
PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 02 de março de 2004. -
Kelsen Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - A respeitável
sentença de fls. 100/108 condenou José Batista dos
Santos Filho e Mário Silveira Garcia, o primeiro como
incurso no art. 155, § 4º, inc. IV, e art. 214, na forma
do art. 69, todos do Código Penal, e o segundo, nas
sanções do art. 155, § 4º, IV, do mesmo diploma,
impondo-lhes, respectivamente, as penas de 09
anos e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa (sendo 07
anos pelo primeiro delito e 02 anos e 10 dias de
reclusão, mais 10 dias-multa), e 02 anos e 10 dias de
reclusão, no regime aberto e 10 dias-multa, substi-
tuindo a privativa de liberdade do sentenciado Mário
Silveira, por restritiva de direitos.

Inconformado, recorreu o Promotor de Justiça,
argüindo, em preliminar, a nulidade da sentença, por
não ter a sua Prolatora estabelecido o regime prisional
do réu, José Batista dos Santos Filho, após proceder
ao somatório das penas que lhe impôs, em razão do
concurso material. No mérito, pretende que seja resta-
belecida a prisão dos acusados, sob o fundamento de
que permaneceram presos durante o processo e não
poderiam obter a liberdade provisória para apelar.

Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos
e, nesta instância, o parecer da douta Procuradoria
de Justiça é pelo provimento.

É o relatório resumido.

Conheço do recurso, presentes os requisitos
legais de admissibilidade.

Verifica-se dos autos que o sentenciado José
Batista dos Santos Filho se viu condenado pelos
crimes de furto qualificado e atentado violento ao
pudor, recebendo pelo primeiro a pena de 02 anos e
10 dias de reclusão e pelo segundo a de 07 anos de
reclusão, ficando estabelecido o regime aberto para
o cumprimento da primeira e o semi aberto para o da
segunda. Em virtude do concurso material de
infrações, a MM.ª Juíza procedeu ao somatório das
mesmas, resultando um total de 09 anos e 10 dias
de reclusão. Não obstante, embora cumulando as
sanções, pela incidência da regra do art. 69 do CP,
esqueceu-se V. Ex.ª de especificar o regime.

Equivocou-se, data venia.

Nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP,
“quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou processos distintos, a deter-
minação do regime de cumprimento será feito pelo
resultado da soma ou unificação das penas, obser-
vada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Como ensina MIRABETE,

por força do art. 59, III, do Código Penal, o regime
inicial do cumprimento das penas privativas de liber-
dade é determinado pelo juiz da sentença, que deve
obedecer aos parâmetros impostos no art. 33, §§ 2º
e 3º, do mesmo Estatuto. Pode ocorrer que, no
processo, seja imputada ao acusado a prática de
mais de um crime e, nessa hipótese, o juiz deve
tomar por base, para a fixação do regime peniten-
ciário, a soma das penas impostas. O total será a
diretriz para a determinação do regime (Execução
Penal, 5ª ed., Atlas, 1995, p. 279).

Entendo, no entanto, como excessivo forma-
lismo a anulação da sentença, porquanto, em casos
como este, a omissão pode, perfeitamente, ser supri-
da neste Tribunal, que dispõe de todos os elementos
para fixação do regime.

Em caso semelhante, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Regime de
cumprimento de pena (art. 33 do CP). Omissão
(art. 110 da LEP). Nulidade. Alegação de nulidade
da sentença e do acórdão porque se omitiram na
fixação do regime de cumprimento de pena.
Acolhimento parcial, ou seja, apenas para que a
Câmara julgadora da apelação complete o julga-
mento, fixando o regime. Habeas corpus deferido,
em parte, para esse fim (HC 73.906, STF, Rel. Min.
Sidney Sanches, DJ de 06.09.1996, p. 31.855).

Sendo assim, rejeito a preliminar.
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No mérito, observo que, se a soma das penas
ultrapassa a 08 anos, e sendo as duas de reclusão,
não há duvidas de que o regime prisional deve ser o
fechado, nos precisos termos do art. 33, § 2º, a, do
Código Penal, e art. 111 da Lei de Execução Penal.

Salienta MIRABETE que: 

se a soma ultrapassar quatro anos, não poderá ser
imposto o regime aberto, seja qual for a espécie da
pena privativa de liberdade, e, se superar oito anos,
sendo uma delas ao menos de reclusão, deve ser
determinado o regime fechado (ob. cit., p. 279).

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou provimento ao recurso, para, suprindo a omissão

da sentença, estabelecer o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena total imposta ao réu,
determinando a expedição de mandado de prisão em
seu desfavor, se unânime a decisão.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E
DERAM PROVIMENTO.

-:::-

LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - USO DE MEIO DESPROPORCIONAL - AUSÊNCIA DE OUTROS
MEIOS À DISPOSIÇÃO DO RÉU NO MOMENTO DA REAÇÃO - CAUSA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE -

RECONHECIMENTO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO PELO CRIME-FIM - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE

- Há de se reconhecer a legítima defesa de terceiro, quando o réu usa de meio desproporcional por não
haver outro à sua disposição no momento da reação.

- Segundo o princípio da consunção, não cabe condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo, se tal
delito constituiu crime-meio e estava contido na mesma linha de ação do ato infracional relativo às lesões
corporais de natureza grave, tratando-se, portanto, de crime progressivo, absorvido pelo crime-fim.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0418.03.900000-9/001 - Comarca de Minas Novas - Relator: Des. ANTÔNIO
CARLOS CRUVINEL

Ementa oficial: Criminal - Lesões corporais de
natureza grave - Porte ilegal de armas - Legítima defe-
sa de terceiro - Uso de meio desproporcional -
Comprovação - Absorção do crime-meio pelo crime-
fim. - Há de se reconhecer comprovada a legítima
defesa de terceiro, se o acusado usou de meio despro-
porcional, por não haver outro a sua disposição, no
momento da reação. Segundo o princípio da con-
sunção, não cabe a condenação do réu por porte ilegal
de arma de fogo, se o crime estava contido na mesma
linha de ação do ato infracional, pois trata-se de crime
progressivo, absorvido pelo crime-fim.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Antônio Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - Presentes
os pressupostos de sua admissibilidade, conhece-se
do recurso.

João Evangelista dos Santos foi denunciado
como incurso nas disposições dos artigos 121, caput
c/c 14, II, ambos do Código Penal, porque, valendo-
se de uma arma de fogo, efetuou vários disparos
contra a vítima José Maria Alecrim, causando-lhe as
lesões descritas no acd de fls. 37/38, que só não lhe
causaram a morte, devido ao socorro prestado pela
Polícia e ao pronto atendimento médico.

Após empreender perseguição às vítimas,
sem sucesso, ameaçou de morte, mediante
palavras, a vítima Gelcira e toda a sua família.

Em decisão interlocutória, o crime foi desclas-
sificado para o crime previsto no artigo 129, § 1º, do
Código Penal e artigo 10 da Lei 9.437/97.
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A sentença de fls. 111/118 condenou-o à pena
de um (01) ano e três (03) meses de reclusão pelo
crime do artigo 129 do Código Penal e um (01) ano
de detenção mais dez (10) dias-multa à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato e cal-
culado na forma do artigo 49 do Código Penal, esta-
belecendo o regime de cumprimento aberto.

Insurge-se o apelante, às fls. 121/125, ale-
gando, em síntese, que não existem provas sufi-
cientes para um decreto condenatório e que agiu em
legítima defesa de terceiro, ou seja, de seu irmão
José Abel Mendes, que igualmente foi denunciado e
absolvido pela sentença.

Ao proferir a sentença, deixou o MM. Juiz de
analisar a tese da legítima defesa de terceiro, levanta-
da pela defesa, e, talvez por isso, tenha condenado o
apelante.

A prova dos autos é certa de que o acusado
efetuou tiros que acertaram a vítima José Maria
Alecrim. No entanto, as circunstâncias em que se
deram os fatos revelam, de forma induvidosa, que o
acusado agiu em legítima defesa de seu irmão, que
estava sendo agredido por três pessoas: Gelcira,
Silvano e José Maria.

O acusado encontrava-se deitado e, segundo
a testemunha Ulisses Gomes da Silva (fls. 139),
“alguém gritou ao irmão de Abel dizendo ‘você vai
deixar matar o seu irmão na porta de casa?’; que João
estava na mesma casa de Abel, porém deitado, ao
tempo em que se levantou e foi até a porta da casa”.

Acrescenta ainda a testemunha que o acusado
“foi até a porta da casa e tentou puxar o Abel para den-
tro, não logrando êxito porque levou um soco de José
Maria; que João caiu para trás e já sacou a arma de
fogo e desferiu três disparos; que os disparos foram
seqüenciais não havendo pausa”.

O apelante, em primeiro lugar, tentou puxar o
irmão para dentro da casa, não conseguiu porque foi
atingido por um soco da vítima.

Ao cair para trás, sacou da arma de fogo e
desferiu três tiros, sendo que um deles atingiu José
Maria.

Segundo a jurisprudência, o critério da modera-
ção é relativo e deve ser apreciado em cada caso.

O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo,
no julgamento da AP nº 262.457, decide que “meios
necessários podem ser desproporcionais, caso não
haja outros à disposição no momento da reação” (in
Julgados, 71/298).

O apelante não dispunha de outro meio eficaz
para rechaçar a ação de três pessoas, que agrediam
seu irmão.

Daí há de ser reconhecida a legítima defesa
de terceiro, a que se refere o artigo 25 do Código
Penal, que é causa de exclusão de ilicitude.

Conseqüentemente a sentença não pode
prevalecer, também com relação ao crime do artigo
10 da Lei 9.437/97, uma vez que o porte ilegal de
arma de fogo não subsiste se constitui crime-meio.

Isso porque, segundo o princípio da con-
sunção, não cabe a condenação do réu por porte ile-
gal de arma de fogo, se o crime estava contido na
mesma linha de ação do ato infracional, pois trata-se
de crime progressivo, absorvido pelo crime-fim.

Por todo o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para reformar a sentença e absolver o réu
João Evangelista dos Santos, nos termos do artigo
386, V, do Código Penal.

Custas, na forma da lei.

O Sr. Des. Erony da Silva - De acordo.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

-:::-

REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA PROBATÓRIA -
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO

- Se nos autos existem apenas indícios, presunções e nenhuma prova concreta substancial contra o peti-
cionário de revisão criminal, impõe-se a sua absolvição mediante aplicação do princípio in dubio pro reo, pois
uma condenação que não se baseia em provas produzidas sob o crivo do contraditório não pode ocorrer, sob
pena de se cometer um erro judiciário que repugna a toda sociedade.

- VV.vv.: - Deve ser indeferido o pedido de revisão criminal formulado, com base no art. 621, I, do CPP,
quando a decisão condenatória estiver em consonância com as provas dos autos, tendo o peticionário se
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Ementa oficial: Revisão criminal - Sentença
condenatória - Ausência de evidência probatória -
Absolvição. - Deve ser deferido o pedido revisional
quando existem nos autos somente indícios que não
estão aptos a embasar uma sentença condenatória.
Pedido deferido.

Acórdão

Vistos etc., acorda o Grupo de Câmaras
Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, EM DEFERIR O PEDIDO, VENCIDOS
OS DESEMBARGADORES GUDESTEU BIBER,
EDELBERTO SANTIAGO, LUIZ CARLOS BIASUTTI
E REYNALDO XIMENES CARNEIRO.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2004. - Jane
Silva - Relatora.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo peticionário, a
Dr.ª Vera Lúcia M. S. Rossi.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - Trata-se de revisão
criminal ajuizada por Uebertis Douglas Gonçalves,
com base no artigo 621, I, parte final, do Código de
Processo Penal, objetivando a sua absolvição do
crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II e V, e artigo 288,
parágrafo único, ambos do Código Penal, pelos quais
foi condenado a onze anos de reclusão, em regime
fechado, e trinta dias-multa. Alega não existirem
provas seguras de sua participação no delito, mas
somente semiprovas, ou frações de certeza que não
podem embasar uma condenação. Alternativamente,
requer a redução da pena ao mínimo legal.

Foram requisitados e enviados os autos da
condenação.

A Procuradoria de Justiça opina pelo não-
conhecimento do pedido revisional.

É o relatório.

Quanto ao conhecimento do pedido.

A inicial é assinada por advogado com procu-
ração nos autos (fl. 37).

O pedido encontra-se devidamente funda-
mentado e motivado, constando, à fl. 567 dos autos
da condenação, certidão do trânsito em julgado do
acórdão que negou provimento à apelação.

Assim, estando presentes os requisitos de
admissibilidade e processamento, conheço do pedi-
do revisional.

No mérito.

Examinei cuidadosamente os autos e devo
dizer que não encontrei provas claras, seguras, coe-
rentes, que se mostrem aptas a embasar conde-
nação por delitos tão graves. Vejamos:

O peticionário sempre negou a prática do
crime, em nenhum momento foi reconhecido, seja
pela vítima ou pelas testemunhas, e o réu Ednilson
José Leal, que confessou ter participado do delito,
afastou qualquer envolvimento por parte de Uebertis,
nas duas vezes em que foi ouvido (na delegacia e
em juízo). Aliás, ao narrar os fatos, com bastantes
detalhes, individualizou a conduta de cada um: a
dele, a de André e a dos dois desconhecidos que dis-
seram chamar-se “Zé” e “Zezinho”. Em relação ao
peticionário, assim declarou:

... que os acusados Uebertis e Robson de nada par-
ticiparam... que os denunciados utilizaram apenas um
Gol bege, que fora dirigido por André; que não sabe
por que motivos os acusados Uebertis e Robson
foram presos... que a Polícia pediu ao interrogando
que acusasse os dois últimos denunciados, mas eles
não participaram do assalto... (fl. 184).

Como se vê, apesar de afirmar ter sido pres-
sionado pela Polícia para acusar Uebertis, Ednilson
não o fez e também não afastou sua responsabili-
dade pelo delito, bem como a de outros participantes.
Mas, repita-se, em relação a Uebertis, foi claro, inci-
sivo e coerente ao afastar seu envolvimento.

E não é só: é temerária a maneira como se
chegou à pessoa de Douglas, ou seja, foi “aventada”
a possibilidade de um dos autores ser Robson ou

limitado a repetir as alegações feitas na apelação, não trazendo nenhuma prova nova para sustentar uma
nova decisão do Judiciário. (Desembargadores Gudesteu Biber, Edelberto Santiago, Luiz Carlos Biasutti e
Reynaldo Ximenes Carneiro)

REVISÃO CRIMINAL Nº 1.0000.00.351943-6/000 - Comarca de Monte Alegre de Minas - Relatora: Des.ª
JANE SILVA
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Douglinhas, já que o último sempre usa cavanhaque,
e a testemunha Fábio Silva Martins havia dito que o
motorista que estava no caminhão roubado usava
barba ou cavanhaque. Mas foi Ednilson Leal que
Fábio reconheceu, na Delegacia, como sendo o con-
dutor do caminhão (fl. 10).

João José da Silva, ajudante de Fábio, tam-
bém reconheceu Ednilson.

A vítima, Romes Nogueira de Souza, ouvida
apenas na Delegacia, disse:

... foi abordado por um veículo VW Gol de cor bege,
ocupado por quatro elementos, que aproximou de
seu veículo, tendo o elemento que estava sentado
na frente, ao lado do motorista, apontado-lhe uma
arma de fogo, efetuado um disparo e, em seguida,
mandou-lhe encostar o caminhão.... que estando
neste recinto deparou-se com o rapaz que
conduziu o caminhão após o assalto, bem como
efetuou o disparo de arma de fogo, preso, reco-
nhecendo-o de pronto, e neste ato passa a saber
que o mesmo trata-se de Ednilson José Leal; que
quanto a Uebertis Douglas Gonçalves... não os
reconhece como sendo qualquer dos elementos
que participaram naquela ação...

Apesar de afirmar a existência de um veículo
Gol branco à sua frente, durante certo tempo, os
ocupantes do carro nada fizeram e, depois da abor-
dagem, o carro não foi mais mencionado. Assim,
trata-se apenas de mero indício, podendo ser ape-
nas uma coincidência, ante a existência de milhares
de carros como este, sendo que tal dado não pode
alicerçar uma condenação.

Devemos ressaltar que a defesa do peticionário
requereu, à fl. 356, audiência de reconhecimento,
quando a vítima poderia apontá-lo, ou não, como par-
ticipante do delito, mas o pedido foi indeferido (fl. 367).

Outro requerimento feito pela defesa, e tam-
bém negado, refere-se à nova designação de audiên-
cia para oitiva da vítima, que não compareceu à ante-
rior (fl. 447).

Por derradeiro, observe-se que o
Sentenciante fez constar na peça condenatória que
Uebertis negou a autoria na Delegacia, confirmou sua
versão em Juízo e foi isento de culpa nas declarações
de Ednilson. Apesar disso, baseando-se na notícia de
que um Gol branco, semelhante àquele pertencente a
Uebertis, transitava à frente do caminhão roubado
pouco antes do delito, e, no depoimento extrajudicial
de Tânia, afirmando que o peticionário é pessoa

“estranha e misteriosa”, bem como na ficha de
antecedentes criminais consta que foi condenado a
onze anos de reclusão.

Peço vênia para discordar do ilustre Magistrado,
pois entendo que os elementos apontados são insufi-
cientes para embasar uma sentença condenatória, com
tão graves repercussões na vida de uma pessoa.
Existem nos autos apenas indícios, presunções, e ne-
nhuma prova concreta, substancial. Some-se a isto o
fato de a defesa ter requerido diligências visando à elu-
cidação das questões, que foram indeferidas, bem
como a ausência de motivos relevantes para colocar
em descrédito as palavras de Ednilson, réu confesso,
que delatou outros participantes, narrando com clareza
o modus operandi, mas que isentou o ora peticionário
de qualquer participação.

Não podemos esquecer que a presunção
constitucional de não-culpabilidade vigente em
nosso País se aplica a todos, incumbindo ao
Ministério Público a rigorosa instrução do libelo
acusatório, de tal sorte que, na valoração da prova,
o princípio in dubio pro reo não leve a uma interpre-
tação restritiva da punibilidade.

Assim, não existe nenhuma prova concreta e
indiscutível da participação do peticionário no delito.
Uma condenação requer certeza absoluta do julgador,
e os autos não nos dão tal convicção, motivo pelo qual
discordamos do entendimento do Sentenciante.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo.
Autoria pelo apelante sinalizada como mera
possibilidade. Tal não é o bastante para condenação
criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou
Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa
como a lógica e exata como a matemática’. Deram
parcial provimento. Unânime (RJTJERGS, 177/136).

Conquanto a absolvição realmente não aten-
da ao interesse da coletividade, aqui representada
pelo Ministério Público, uma condenação que não se
baseia em provas produzidas sob o crivo do contra-
ditório também não pode ocorrer, sob pena de, repi-
ta-se, cometer-se um erro judiciário, que repugna a
toda sociedade.

Ante tais fundamentos, defiro o pedido revi-
sional para absolver Uebertis Douglas Gonçalves,
fazendo-o com base no artigo 386, VI, do Código de
Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura, salvo prisão por
outro motivo.
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O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - Sr.
Presidente. Acompanho a eminente Relatora.

O Sr. Des. Sérgio Braga - Sr. Presidente.
Examinei, também, os autos e cheguei à mesma
conclusão da ilustre Relatora, a quem acompanho.

O Sr. Des. Erony da Silva - Com a Relatora.

O Sr. Des. Paulo Cézar Dias - Com a
Relatora.

O Sr. Des. Gudesteu Biber - Peço vênia à ilus-
tre Relatora para dela divergir. Não houve nenhuma
prova nova a sustentar uma nova decisão do
Judiciário a respeito. As alegações são as mesmas já
feitas quando da apelação. Nem mesmo alegação
nova existe.

Com base na Súmula 66 desse Tribunal de
Justiça, indefiro o pedido.

O Sr. Des. Edelberto Santiago - Sr.
Presidente. Indefiro, também, nos termos do voto de
V. Ex.ª

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Sr. Presidente.
Peço vista dos autos.

O Sr. Des. Luiz Carlos Biasutti - Sr.
Presidente, pela ordem.

Peço para adiantar o meu voto. Também inde-
firo o pedido.

Súmula - PEDIU VISTA O DES. KELSEN
CARNEIRO, APÓS VOTAREM A RELATORA (JANE
SILVA) E OS DESEMBRAGADORES ANTÔNIO
CARLOS CRUVINEL, SÉRGIO BRAGA, ERONY DA
SILVA, PAULO CÉZAR DIAS, DEFERINDO O PEDI-
DO E OS DESEMBARGADORES GUDESTEU
BIBER, EDELBERTO SANTIAGO E LUIZ CARLOS
BIASUTTI (ESTE EM ADIANTAMENTO DE VOTO)
INDEFERINDO.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Gudesteu Biber) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do dia
08.03.2004, a pedido do Desembargador Kelsen
Carneiro, após votarem a Relatora (Jane Silva) e os
Desembargadores Antônio Carlos Cruvinel, Sérgio
Braga, Erony da Silva, Paulo Cézar Dias, deferindo o
pedido; e os Desembargadores Gudesteu Biber,
Edelberto Santiago e Luiz Carlos Biasutti (este em
adiantamento de voto), indeferindo-o.

Com a palavra o Des. Kelsen Carneiro.

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - Pedi vista na
sessão passada, em face da divergência de votos e,
depois de examinar o processo-crime original, enten-
do, assim como a ilustre Relatora, Des.ª Jane Silva,
que a condenação se fez contra a evidência dos autos.

De fato, não existem provas capazes de com-
prometer o aqui peticionário, que sempre negou a práti-
ca da grave infração que se lhe atribuiu, não foi reco-
nhecido pela vítima, e se viu inocentado pelo co-réu
Ednilson José Leal, que, ao confessar o crime, de forma
veemente, afastou a participação do peticionário.

No caso, conforme realçado no voto da
Relatora, contra o peticionário existem simplesmente
indícios e presunções, insuficientes para levar a uma
condenação.

Com essas breves considerações, acompa-
nhando a ilustre Des.ª Jane Silva, defiro o pedido
para absolver o peticionário Uebertis Douglas
Gonçalves, expedindo-se alvará de soltura.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro - Sr.
Presidente. Peço vista dos autos.

Súmula - PEDIU VISTA O DESEMBAR-
GADOR REYNALDO XIMENES CARNEIRO, APÓS
VOTAREM A RELATORA (JANE SILVA) E OS
DESEMBARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRU-
VINEL, SÉRGIO BRAGA, ERONY DA SILVA, PAULO
C. DIAS E KELSEN CARNEIRO, QUE DEFERIAM O
PEDIDO, E OS DESEMBARGADORES GUDESTEU
BIBER, EDELBERTO SANTIAGO E LUIZ CARLOS
BIASUTTI, QUE O INDEFERIAM.

Notas taquigráficas

O Sr. Presidente (Des. Gudesteu Biber) - O
julgamento deste feito foi adiado na sessão do dia
08.03.04, a pedido do Des. Kelsen Carneiro, após
votarem a Relatora (Jane Silva) e os Desembargadores
Antônio Carlos Cruvinel, Sérgio Braga, Erony da Silva,
Paulo Cézar Dias deferindo o pedido, e os
Desembargadores Gudesteu Biber, Edelberto Santiago
e Luiz Carlos Biasutti (este em adiantamento de voto),
indeferindo.

Em 12.04.04 pediu vista o Des. Reynaldo
Ximenes, após votarem a Relatora (Jane Silva) e os
Desembargadores Antônio Carlos Cruvinel, Sérgio
Braga, Erony da Silva, Paulo Cézar Dias e Kelsen
Carneiro, que deferiam o pedido, e os Desembargadores
Gudesteu Biber, Edelberto Santiago e Luiz Carlos
Biasutti, que o indeferiam.
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Com a palavra o Des. Reynaldo Ximenes.

O Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro -
Pedindo venia ao voto proferido pela i. Relatora, estou
a entender que existem provas suficientes a autorizar
a condenação do peticionário Uebertis Douglas
Gonçalves, pelos crimes de roubo qualificado em con-
curso com o crime de quadrilha, não havendo, assim,
a alegada contrariedade à prova.

Com efeito, a despeito de ser fraca a prova
colacionada judicialmente, não se pode olvidar que os
indícios são bastante fortes para sustentar a conde-
nação do peticionário pelos crimes que lhe são imputa-
dos, notadamente se considerado que a empreitada
criminosa exigiu preparo e rigoroso detalhamento na
organização, inclusive no que concerne ao número de
participantes, visto que, tal como se deram os fatos,
restou comprovado que um dos veículos utilizados
para o assalto aos caminhões se postava à frente
deles, com o fito de lhes reduzir a velocidade de con-
dução, e outro, vindo logo atrás, para proceder à abor-
dagem, a denotar a absoluta imprescindibilidade de
que mais pessoas participassem do crime.

Ressalte-se, por oportuno, que não se pode
simplesmente desconsiderar os elucidativos depoi-
mentos prestados no curso do inquérito, notada-
mente o prestado pelo policial militar que procedeu ao
flagrante, Flávio Antônio da Costa, que confirmou que
chegou até à pessoa do peticionário através das
informações fornecidas por Alcidino, de quem fora
exigida, em momento posterior, a guarda dos veícu-
los utilizados no assalto.

Asseverou o policial, ainda, que, após a abor-
dagem do peticionário, conhecido por “Douglinhas”, o
qual estava a dirigir um veículo Gol, de cor branca, tal
como descreveram as vítimas, percebera que este
estava de posse de dois aparelhos celulares, tendo um
deles tocado. Nessa oportunidade o policial atendera o
telefone, identificando-se como se fosse o peticionário,
ocasião em que o interlocutor, de nome Ednilson (um
dos co-autores confessos) dissera que o aguardava no
Supermercado Atual, informando, outrossim, as peças
de roupa que trajava.

Confirmou a testemunha em questão, ainda,
que, em seguimento à ação policial, lograram
localizar a pessoa de Ednilson através das infor-
mações por ele próprio fornecidas por via da ligação
telefônica feita ao peticionário, sendo esta prova, a
meu ver, bastante contundente para sustentar a sua
condenação, o que já havia sido objeto de análise no
curso da apelação.

Não fosse por isso, de se ter que os objetos que
foram apreendidos em poder do peticionário, os quais
constaram do auto de apreensão de fl. 35 dos autos da
apelação, dão mostras claras de que o mesmo real-
mente estava envolvido na empreitada criminosa.

Uma das vítimas diretas do crime, o motorista
de um dos caminhões roubados, o qual era fun-
cionário da empresa Arcom, asseverou que achou
bastante insólito que pessoas estranhas ao corpo de
funcionários da empresa estivessem de posse de
uniformes com a logomarca correspondente.

Impõe-se assinalar, ademais, que a teste-
munha Tânia Aparecida Costa confirmou que seu
amásio conhecera, em Ituiutaba, o peticionário e
também seu irmão, conhecido por “Bazé”, que tam-
bém estava envolvido nos crimes. Sustentou que o
peticionário sempre lhe pedia para fazer ligações
interurbanas de seu telefone para diferentes partes
do País, o que fora regularmente comprovado pelas
informações fornecidas pela empresa Telecom, a
indiciar que as suspeitas que recaíam sobre a sua
pessoa tinham real fundamento.

Frise-se, por outro lado, que, conquanto não
se considere elemento de prova para viabilizar uma
condenação, de ser absolutamente impossível
desconsiderar a extensa folha de antecedentes
criminais do peticionário, a denotar personalidade
propensa à prática de crimes.

Finalmente, de se ter que o fato de não terem
as vítimas reconhecido o peticionário como um dos
elementos da quadrilha e, ainda, o fato de ter
Ednilson, um dos réus confessos, isentado Uebertis
de toda e qualquer responsabilidade pelos assaltos,
não lhe concede, por si só, o passaporte para a
absolvição, porquanto, no primeiro caso, seria sobre-
maneira difícil identificá-lo, diante da tarefa que lhe
coube no assalto; vale dizer, tinha a função de dirigir o
veículo que se postava à frente do caminhão e, no
segundo, porque as declarações feitas por Ednilson
se contradizem com a circunstância de terem sido
detectadas ligações originadas de seu celular para o
celular do peticionário.

Assim, a improcedência do pedido revisional
revela-se cristalina, já que a decisão condenatória pro-
ferida pelo i. Magistrado e, posteriormente, confirmada
à unanimidade por este Tribunal, de modo algum se
distanciou da prova dos autos, sendo oportuna a trans-
crição, a este respeito, do seguinte julgado:

Processual Penal - Revisão criminal. - O Código de
Processo Penal (art. 621, I) autoriza a revisão criminal



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 239-304, abril/junho 2004302

quando a sentença condenatória for contrária à
evidência dos autos. Essa norma tem a seguinte
extensão: o julgado condena o réu, ao arrepio das
provas, contra a inocência caracterizada no conjunto
probatório (STJ - 6ª Turma - REsp 86.581-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em 29.4.96, DJU de
13.10.97).

Em face de tais considerações, indefiro o
pedido revisional, nos termos do presente voto.

Custas, ex lege.

O Sr. Des. Herculano Rodrigues - Após cuida-
dosa análise dos autos, bem como dos votos prece-
dentes, estou a concordar com o entendimento da
eminente Des.ª Jane Silva para, conhecendo da
revisão, deferir o pedido revisional.

É que, a meu ver, não há nos autos nenhuma
prova segura, clara e incontestável da autoria do
delito em relação ao peticionário.

Nenhuma das vítimas foi capaz de reconhecê-
lo, devendo-se, da mesma forma, levar em conta as
declarações do co-réu, que, sem eximir sua própria
responsabilidade, sustentou não conhecer o mesmo.

Registre-se que a forma como se deu a prisão
em flagrante do peticionário é por demais estranha e
lança dúvidas a respeito de sua participação na
empreitada criminosa.

Da leitura da sentença, vê-se que a conde-
nação se deu unicamente com base em depoimentos
extrajudiciais não confirmados em juízo, bem como no
fato de ter recebido uma chamada telefônica do có-réu
Ednilson para que fosse buscá-lo.

Tal fato, por si só, não é suficiente para
embasar o decreto condenatório, não restando sufi-
cientemente claras as circunstâncias desse telefone-
ma, o que, aliado à fragilidade das provas, e em
atenção aos princípios orientadores do processo
penal em relação à matéria, deve-se deferir o pedido
para absolver o peticionário, por insuficiência da prova
coligida.

Assente o exposto, nos termos do bem-lança-
do voto da eminente Relatora, defiro o pedido.

O Sr. Des. José Antonino Baía Borges -
Enquanto a eminente Relatora, Des.ª Jane Silva,

provê o pedido revisional e absolve o peticionário, no
que foi secundada pelo eminente Des. Kelsen
Carneiro, o Sr. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, por
entender presentes provas suficientes para ensejar a
condenação que a ele fora imposta, indefere a pre-
tensão ora manifestada.

Instalada a dúvida em mim, já a afastei após
o exame dos autos e dos fundamentos postos nos
votos da Relatora e dos dois Vogais citados.

Sem necessidade de trazer novos fundamentos,
que acredito dispensáveis, peço licença para endossar
e subscrever as razões de fato e de direito sustentadas
pela ilustrada Des.ª Jane Silva.

Também defiro o pedido.

O Sr. Des. Célio César Paduani - Sr.
Presidente. Tive acesso ao voto da eminente
Relatora e ao do eminente Des. Reynaldo Ximenes,
com quem conversei sobre o tema em apreço.

Analisando detidamente o tema deduzido nos
autos, vislumbrei que a prova é efetivamente frágil para
se impor qualquer condenação ao ora peticionário.

Todos os votos, não apenas o da eminente
Relatora e o do Des. Reynaldo Ximenes, são
impecáveis do ponto de vista formal e conteudístico.
Não obstante, tenho que a prova, como já assinala-
do, é frágil para se impor a sentença, razão pela
qual, rogando vênia, defiro o pedido.

A Sr.ª Des.ª Márcia Milanez - Sr. Presidente.
De igual modo, também pedindo vênia aos que enten-
dem de maneira contrária, acompanho o inteiro teor
do voto da eminente Relatora, deferindo o pedido.

O Sr. Des. Tibagy Salles - Sr. Presidente. Com
a vênia aos votos em contrário, também acompanho a
Relatora.

Súmula - DEFERIRAM O PEDIDO, VENCI-
DOS OS DESEMBARGADORES GUDESTEU BIBER,
EDELBERTO SANTIAGO, LUIZ CARLOS BIASUTTI
E REYNALDO XIMENES CARNEIRO.

-:::-
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produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato
juridicamente relevante; que a conduta não produziu
qualquer resultado; que há execução dos cheques
sustados; que houve mero desacordo comercial entre
ele, acusado, e a suposta credora.

Contra-arrazoado o recurso, subiram os
autos, e, nesta instância, manifestou-se a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da pre-
liminar e, no mérito, pelo desprovimento.

É, no que interessa, o relatório.

Conheço do recurso, presentes os requisitos
legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. A
pena imposta (01 ano de reclusão) prescreve em 04
anos, de acordo com o disposto no art. 109, inciso V,
do Código Penal, prazo não ultrapassado entre quais-
quer das causas interruptivas tratadas no art. 117 do
mesmo diploma legal.

No mérito, pelo que se apurou, o réu foi
denunciado, processado e condenado porque, no
dia 13 de março de 2000, como sócio da “Imo
Transporte e Comércio Ltda.”, fez inserir declaração
falsa em boletim de ocorrência, dele determinando
constar a perda de um talonário de cheques em
branco e assinados, para proceder à sustação dos
mesmos, com o fim de prejudicar a empresa “Buffalo
Petróleo do Brasil Ltda.”, em favor da qual os títulos
haviam sido emitidos.

O apelante disse, na Polícia e em Juízo, que
se equivocou ao fornecer a numeração do talonário,
procedendo à retificação do documento, assim que
constatou o engano (fls. 29 e 59-TJ).

Ementa oficial: Falsidade ideológica - Boletim
de ocorrência - Documento particular - Inserção de
declaração falsa a fim de sustar cheques - Prejuízos
causados a terceiro - Condenação mantida -
Substituição da pena corporal, de um ano de
reclusão, por duas restritivas de direitos -
Impossibilidade - Inteligência do art. 44, § 2º, do CP -
Provimento parcial do recurso.

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a Terceira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls.,
na conformidade da ata dos julgamentos e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR
PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004. -
Kelsen Carneiro - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Kelsen Carneiro - A respeitável
sentença de fls. 159/163-TJ condenou Ivo Martins de
Oliveira Júnior como incurso no art. 299 do Código
Penal, impondo-lhe a pena de 01 ano de reclusão,
no regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-
multa, substituindo a corporal por restritivas de direi-
tos, consistentes em prestação pecuniária e de
serviços à comunidade.

Inconformado, recorreu o réu. Em preliminar,
requer seja declarada a prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, pede a absolvição, aduzindo, em
resumo, que não praticou o crime de falsidade ide-
ológica; que não constitui crime uma simples mentira;
que não tinha o dever jurídico de declarar a verdade;
que não há materialidade, pois o boletim de ocorrên-
cia não é um documento público, sendo incapaz de

FALSIDADE IDEOLÓGICA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA - FINALIDADE
DE SUSTAR CHEQUES PARA CAUSAR PREJUÍZOS A TERCEIRO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE UM

ANO DE RECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL

- Comete crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, o agente que faz inserir
declaração falsa em boletim de ocorrência, nele consignando o desaparecimento de talonário de cheques
em branco e assinados, para proceder à sustação dos mesmos, com o fim de causar prejuízos a terceiros.

- Se o réu sofreu condenação por um ano de reclusão, não pode a pena privativa de liberdade ser substi-
tuída por duas restritivas de direitos, em atenção ao que dispõe o art. 44, § 2º, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0702.00.024638-0/001 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. KELSEN
CARNEIRO



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 239-304, abril/junho 2004304

Todavia, verifica-se, facilmente, que não se
trata de mero engano, mas sim de uma série de
mentiras, senão vejamos.

No primeiro boletim de ocorrência, datado de
13.03.2000, o apelante fez consignar o furto do
talonário número 639784 a 639800, assinado e em
branco, mesmo sabendo não ser verdade tal afir-
mação, pois, desde o mês de fevereiro daquele ano,
esses cheques estavam devidamente preenchidos e
em poder do credor (vide fls. 13, 14 e 21).

Ao providenciar a retificação do BO, fez cons-
tar que o talonário furtado continha a numeração
853784 a 853800. Todavia, de acordo com o que
esclarece o documento de fl. 132, além de não ter
sido sustado - tanto que os cheques foram compen-
sados normalmente no mês de junho de 2000 -,
referido talão foi entregue ao réu no dia 16 de março
de 2000, ou seja, três dias depois da confecção do
primeiro expediente, fatos que demonstram, com
clareza, que ele realmente faltou com a verdade.

Ao contrário do que entende a defesa, ainda
que a averiguação de autenticidade ou não da
declaração consignada no BO demande investi-
gação complexa, o crime está caracterizado. Nesse
sentido:

Falsidade ideológica - Boletim de ocorrência policial
- Cunho imanente de documento público - Inserção
de declaração falsa a fim de afastar óbice à per-
cepção de seguro - Irrelevância de ser peça de con-
teúdo passível de verificação e confirmação - Fato
que não o torna inábil à confirmação do delito uma
vez que a apuração da verdade dos fatos não é
viável por meio de confronto objetivo e concomi-
tante da autoridade - Crime de mera conduta -
Caracterização no momento em que a ação se
completa, independentemente da ocorrência de
dano efetivo - Desinfluência, portanto, da posterior
desistência voluntária do agente - Trancamento do
inquérito policial inadmissível - Inteligência do art.
299 do CP - ... (STF - RHC 67.023-7 - Rel. Moreira
Alves - RT, 641/388 e RTJ, 128/1.244).

E ainda:

Extravio de cheque - Boletim de ocorrência - Fato
inverídico - Prejuízos causados a terceiro -
Condenação mantida - Apelo improvido. - ‘Pode-se
dizer que um documento, para assim ser considera-
do pelo Direito Penal, precisa se apresentar com
força probante que por si só seja hábil a demonstrar
a existência de um fato jurídico’ (RT, 678/317 e
RJTJSP, 135/444).

Por fim, mesmo que a declaração falsa não
fosse necessária para a sustação dos cheques
dados em pagamento à empresa “Buffalo Petróleo do
Brasil S.A.”, o fato é que o acusado dela se valeu
para essa finalidade. Não foi, portanto, inócua e inca-
paz de gerar efeito. A falsidade, foi, sim, útil e eficaz
para o fim pretendido, tanto que os cheques não
foram pagos e a vítima obrigada a ingressar em juízo
para tentar receber o seu crédito.

Assim, a condenação do réu era mesmo de
rigor, devendo dela decotar apenas a prestação
pecuniária referente à substituição da pena corporal
por restritiva de direitos, tratando-se de condenação
a 01 (um) ano de reclusão, em atenção ao que dis-
põe o art. 44, § 2º, do Código Penal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recur-
so, fazendo-o tão-somente para excluir da conde-
nação a pena restritiva de direitos de prestação pecu-
niária, mantendo, no mais, a r. decisão recorrida.

Custas, na forma da lei.

A Sr.ª Des.ª Jane Silva - De acordo.

O Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel - De acordo.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

-:::-



S
up

er
io

r T
rib

un
al

 d
e 

Ju
st

iç
a

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 305-320, abril/junho 2004 305

Recorrentes: José Soares Batista e cônjuge.
Advogados: Mário Eduardo Del Peloso Castro e outros.
Recorridos: Jorge Fernandes de Paiva e outros.
Advogados: Aldyr Almeida Gonçalves e outros

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam
os Srs. Ministros da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, CO-
NHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.

Os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro,
Humberto Gomes de Barros e Carlos Alberto
Menezes Direito votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sr.ª Ministra
Nancy Andrighi.

Brasília-DF, 25 de maio de 2004 (data do julga-
mento). - Ministro Castro Filho - Relator.

Relatório

O Exmo. Sr. Ministro Castro Filho (Relator) -
José Soares Batista e cônjuge propuseram ação de
indenização em relação a Jorge Fernandes de Paiva e
outros, objetivando a reparação por danos materiais e
morais advindos da morte de seu filho menor. A ação
foi extinta, sem julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 267, V, do Código de Processo Civil.

A Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a

sentença, em decisão unânime. Eis a ementa redigi-
da para o acórdão:

Ação de indenização movida pelos pais de menor
morto por disparo de arma de fogo. Demanda contra
o agente, à época com 20 anos e contra os pais deste.
Sentença julgando extinto o processo com fulcro no
art. 267, inciso V, do CPC. Recurso de apelação.
Manutenção considerando-se que, no processo-
crime, houve a absolvição com base no art. 386,
inciso IV, do CPP (não haver prova de ter o réu con-
corrido para o fato), sendo sua defesa baseada na tese
da negativa de autoria. Aplicação do art. 1.525 do CC
pelo qual não se poderá questionar sobre a existência
do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no crime. Doutrina a
respeito. Desprovimento do recurso.

Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados.

Irresignados, os autores interpõem recurso
especial, com fundamento nas alíneas a e c do per-
missivo constitucional, apontando como violados os
artigos 332, 515, § 1º, 535, I e II, do Código de
Processo Civil; 136, II, e 1.525 do antigo Código
Civil; e 66 do Código de Processo Penal. Trazem
arestos para demonstrar dissídio jurisprudencial.

Em suas razões, alegam que o Tribunal a quo,
apesar de instado por meio de embargos de declara-
ção, deixou de se pronunciar sobre a possibilidade de
utilização de prova emprestada. Asseveram, ainda,
ter havido contradição no julgado, o qual, apesar de
confirmar a sentença que extinguiu o feito sem julga-
mento do mérito, afirmou que os recorrentes não
comprovaram a culpa do primeiro recorrido.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MORTE DE MENOR - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI -

EFEITO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL

- I. Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a
responder, um a um, aos questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado.

- II. Permite-se a investigação, no âmbito cível, da existência de responsabilidade civil, quando o Tribunal
do Júri absolve o réu, por negativa de autoria, uma vez que essa decisão não é fundamentada, gerando
incerteza quanto à real motivação do juízo decisório criminal.

- Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 485.865-RJ - Relator: Ministro CASTRO FILHO
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Aduzem que o fato de o acusado ter sido
absolvido de prática delituosa, com base no artigo
386, IV, do Código de Processo Penal, por sentença
criminal transitada em julgado, não o isenta de con-
denação cível proveniente do mesmo fato. Requerem
o afastamento da prejudicial de coisa julgada, com o
prosseguimento do feito, para apreciação do mérito.

Sustentam a legalidade da prova emprestada.
Acrescentam, ainda, não haver que se falar em insufi-
ciência de prova, uma vez que houve julgamento ante-
cipado da lide.

Contra-arrazoado, o recurso foi inadmitido na
origem, dando ensejo à interposição de agravo de
instrumento, ao qual dei provimento, para melhor
exame do especial.

É o relatório.

Voto

O Exmo. Sr. Ministro Castro Filho (Relator) -
O inconformismo não prospera com relação à apon-
tada ausência de prestação jurisdicional, com nega-
tiva de vigência às disposições dos artigos 515, § 1º,
e 535, II, do Código de Processo Civil. É que, apesar
de rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo colegia-
do de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido con-
trário à pretensão do recorrente.

É de se salientar que, tendo encontrado moti-
vação suficiente para fundar a decisão, não fica o
órgão julgador obrigado a responder, um a um, aos
questionamentos suscitados pelas partes, mormente
se notório seu caráter de infringência do julgado.

Como visto, trata-se de ação de indenização
movida pelos pais de menor assassinado por disparo
de arma de fogo. O recurso especial, interposto com
base nas alíneas a e c do permissivo constitucional,
sustenta contrariedade aos artigos 136, II, 1.525 do
Código Civil e 66 do Código de Processo Penal, que
dispõem:

Art. 136. Os atos jurídicos, a que se não impõe
forma especial, poderão provar-se mediante: (...)

II - atos processados em juízo.

Art. 1.525. A responsabilidade civil é independente da
criminal; não se poderá, porém, questionar mais sobre
a existência do fato, ou quem seja o seu autor, quan-
do estas questões se acharem decididas no crime.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo
criminal, a ação civil poderá ser proposta quando
não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.

No presente caso, o réu, após condenado duas
vezes, acabou absolvido pelo Tribunal do Júri, com
base no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por
sua vez, manteve a sentença que extinguiu a ação
indenizatória, sem julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 267, V, do Código de Processo Civil.

Tenho que razão assiste aos recorrentes. De
fato, no caso, a sentença é do Júri, que não é funda-
mentada. Uma das hipóteses do artigo 386 do
Código de Processo Penal é a da absolvição por
falta de prova; e é pacífico que a absolvição por falta
de prova no Juízo Criminal não impede a conde-
nação no Juízo Cível. Pode-se, portanto, permitir o
reconhecimento da responsabilidade civil porque a
absolvição por negativa de autoria se deu por
decisão do Júri, que não é fundamentada. Essa falta
de fundamentação gera incerteza quanto à real moti-
vação do Juízo Decisório Criminal, que poderia ter
sido a falta de prova. Os jurados podem ter dito, por
maioria: não há prova suficiente da autoria. Com
isso, a decisão do Júri se desqualifica para submeter
o Juízo Cível, não por ser sobre a autoria, mas por
ser sem fundamento explícito.

A respeito, colhe-se da doutrina do eminente
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e do ilustre
Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

4.5. Sentença absolutória do Júri

A decisão dos jurados, como de todos sabido, não é
motivada. Quando o Júri absolve, nunca se sabe se
foi ou não por insuficiência de provas. Poderá até
mesmo ocorrer decisão absolutória manifestamente
contrária à prova dos autos. Por isso, tem-se enten-
dido que a decisão absolutória do Júri sobre a
questão do fato e da autoria, por não ser fundamen-
tada, não tem nenhuma influência no juízo cível.
Essa é a lição de CARVALHO SANTOS:

‘Outro ponto de capital importância precisa ser aqui
abordado. Em se tratando de decisão proferida pelo
Júri, nenhuma influência sobre a ação cível pode ela
exercer, mesmo que o réu tenha sido absolvido por
ter ficado provada a não-existência do fato ou que
outrem foi o seu autor. Demonstremo-lo. Absolvendo
o réu, por essa forma, o Júri tem de limitar-se a negar
a existência do fato, segundo a organização dessa
instituição entre nós. Não havendo fundamentação
da sentença, não se fica sabendo se o Júri entendeu
que houve carência de prova a respeito da própria
existência do fato ou de sua autoria. Trata-se, pois,
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de um veredictum ‘negativo de culpabilidade’, que
não se pode estabelecer como certa a opinião do Júri
no sentido da inexistência do fato, assim como,
mesmo que o Júri absolvesse por entender que o
fato não existiu, não se ficaria sabendo se isso foi
determinado pela falta de prova ou insuficiência dela,
ou se o foi por ter ficado provado que realmente o
fato não se verificou, ficando a decisão completa-
mente sem base, sem fundamento, orientada ape-
nas pelas dúvidas de consciências não definidas e
nem definíveis, como bem adverte Mortara. Por isso
mesmo este ilustre tratadista entende também que a
decisão do Júri nenhuma influência pode exercer no
cível, porque em ambas as hipóteses a deliberação
negativa dos jurados e a conseqüente absolvição
deixa imprejudicada a questão capital, que mais
interessa, se há prova de que o fato realmente não
existiu (Mortara, ob. cit., nº 521).

Ainda um argumento vem corroborar a nossa con-
clusão. A soberania do Júri é incompatível com a
teoria da eficácia da decisão do crime sobre a
instância cível: ou por outra, a decisão do Júri não
pode ser considerada como uma sentença capaz de
influir na instância civil, a não ser quando seja, pelo
menos circunstanciada, como na resposta aos que-
sitos da legítima defesa’ (ob. cit., p. 301).

Mais adiante o conspícuo jurista conclui:

‘O que podemos concluir é que onde não houver
sentença fundamentada, ou pelo menos circunstan-
ciada, como no caso da legítima defesa, não é
admissível que essa sentença venha a possuir a vir-
tude de caracterizar uma verdadeira divergência, a
ponto de legitimar a influência sobre a outra instân-
cia. A razão é óbvia: o fundamento da regra é que as
duas jurisdições não se podem desintegrar uma da
outra, divergindo naquilo que constitui a sua matéria
comum, que é a identidade do fato material. Mas
essa regra está firmada, tendo por base a igualdade
das jurisdições, regidas pelos mesmos princípios,
subordinadas a idênticos preceitos, de obediência à
lei e submissão à prova dos autos, afastada, para
qualquer uma delas, toda a possibilidade de arbítrio
e autonomia, que venha a redundar em prejuízo das
partes’ (ob. cit., p. 302-303).

Enfrentando esta matéria, a Terceira Turma deste
Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 52.280-
RS, relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, já decidiu:

‘Recurso especial - Responsabilidade civil - Sentença
criminal pela negativa de autoria: repercussão no
cível - Limite de idade para o pensionamento -
Dissídio jurisprudencial: requisitos. - 1. A regra geral é
a da independência da responsabilidade civil, não
sendo possível ampliar, por via de interpretação, o
alcance da sentença criminal. No caso, a negativa de
autoria não tem nenhuma repercussão considerando
a participação de um terceiro, menor, no evento
danoso, a deixar cobertura resistente para a

imputação da responsabilidade civil, na linha posta
pelo acórdão recorrido. Assim, se o terceiro menor
estava fora do âmbito criminal e se houve negativa de
autoria, não houve negativa de participação do réu no
evento que provocou o dano fatal, com o que existe
espaço suficiente para desenrolar-se a responsabili-
dade civil. - 2. O dissídio jurisprudencial só pode pro-
gredir se houver o necessário confronto, ainda mais
quando a matéria, assim como o limite de idade para
o pensionamento, depende, necessariamente, das
circunstâncias de cada caso. - 3. Recurso especial
não conhecido. (Comentários ao Novo Código Civil,
Editora Forense, v. XIII, p. 250 a 253.)

Nesse mesmo sentido, o Recurso Especial
26.975/RS, DJ de 20.05.2002, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, Quarta Turma, assim ementado:

Civil e processual. Ação de indenização. Morte
de torcedor após partida de futebol por grupo do
time rival. Absolvição pelo Tribunal do Júri. Efeito
sobre a responsabilidade civil. Inexistência mate-
rial do fato. Arts. 1.525 do CC e 66 e 386 do CPP.
Incompatibilidade parcial.

- I. Nem todas as hipóteses de absolvição no
Tribunal do Júri levam à aplicação das exceções
previstas no art. 1.525 do Código Civil quanto à
impossibilidade de apuração da existência do fato
ou da sua autoria, em face da ressalva constante do
art. 66 do CPP, norma mais moderna e prevalente.

- II. Assim, se não firmada, categoricamente, a
inexistência material do fato - e aqui ele ocorreu -,
permite-se a investigação no cível da ocorrência de
dolo ou culpa que levaram à prática do ilícito gerador
da obrigação de indenizar.

- III. Caso em que a prova dos autos, como reco-
nhecido pelas instâncias ordinárias - em 1º grau até
antes da decisão criminal - mostra a participação dos
réus na agressão a um grupo rival de torcedores que
levou à morte do esposo e pai dos autores, após par-
tida de futebol. Demonstrada a existência material do
fato na esfera criminal e a ilicitude do comportamen-
to, no âmbito civil, procede o pedido indenizatório
relativamente aos responsáveis.

- IV. Recurso especial não conhecido.

O fato, aqui, não foi negado. A ilicitude do ato,
tampouco. Houve a morte do menor, assassinado por
disparo de arma de fogo. A autoria penal não foi atribuí-
da ao réu - também menor -, por falta de prova. Ocorre
que o artigo 66 do Código de Processo Penal não afas-
ta a possibilidade da ação civil, preponderando sobre o
artigo 1.525 do antigo Código Civil.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
especial, para anular a sentença, prosseguindo-se
no julgamento do feito, na origem.
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É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada
nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe provimento.”

Os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro,
Humberto Gomes de Barros e Carlos Alberto
Menezes Direito votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 25 de maio de 2004. - Solange
Rosa dos Santos Veloso - Secretária.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO
DE PENALIDADE SEM ANTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - AUTUAÇÃO

IN FACIE EQUIVALENTE À NOTIFICAÇÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - PRECEDENTES

- 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao especial da parte-agravante.

- 2. O acórdão a quo considerou legal o procedimento adotado para imposição de penalidade pela prática
de infração de trânsito.

- 3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê mais de uma notificação ao infrator: uma quando da lavratura
do auto de infração, ocasião em que é disponibilizado prazo para oferecimento de defesa prévia; e outra
quando da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito.

- 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e iterativa no sentido de que é ilegal, como condição
para o licenciamento, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação do infrator para
defender-se em processo administrativo. É garantido o direito de renovar licenciamento de veículo em
débito de multas se não houve a prévia e regular notificação do infrator para exercitar seu direito de defesa.
Precedentes.

- 5. A autuação in facie do infrator torna inexigível posterior notificação, sendo esta equivalente àquela (art.
280, VI, do CTB). A notificação da autuação in facie deve anteceder o lapso de 30 (trinta) dias para que seja
enviado o auto de infração para pagamento, em virtude de que este é o prazo mínimo exigido pela legislação
para o oferecimento da necessária defesa prévia.

- 6. Se o veículo estiver na posse de outrem que não o proprietário do veículo, este assume a responsa-
bilidade por tal ato, exceto se, comprovadamente, por meio de ocorrência policial ou justificativa de
motivo de força maior ou caso fortuito, não teve o proprietário agido para tal desiderato. Precedentes.

- 7. Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 625.887-RS - Relator: Ministro JOSÉ DELGADO

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por una-
nimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Francisco Falcão, Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e
Denise Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 18 de maio de 2004 (data do julga-
mento). - Ministro José Delgado - Relator.
Relatório

Agravante: Vera Lúcia Ribeiro Berro.
Advogados: Rafael Corte Mello e outro.  Agravado:
Município de Tramandaí.  Advogados: Humberto Vieira
de Souza e outros.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
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O Sr. Ministro José Delgado (Relator) - Cuida-
se de agravo regimental interposto contra decisão
que deu provimento ao recurso especial da parte
agravante para decretar a nulidade de todos os autos
de infração que não disponibilizaram prazo para
apresentação de defesa prévia pelos supostos
infratores antes da imposição da penalidade, manten-
do-se, no entanto, a aplicação desta em relação aos
autos que foram lavrados in facie, com o co-
nhecimento destes no momento de sua lavratura.

O acórdão a quo considerou legal o procedi-
mento adotado para imposição de penalidade pela
prática de infração de trânsito. Aduz, em suma, que:

a) caso não seja declarado expressamente
acerca de ponto crucial, o agravado poderá consi-
derar regular sua atuação, qual seja, o de que ocor-
rida a notificação da autuação in facie, a autoridade
de trânsito não pode expedir a notificação de
cobrança (para pagamento ou recurso) antes do
aguardo de trinta dias; o recorrido considerará re-
gular sua autuação;

b) é evidente que, se existe uma notificação
inicial (da autuação) que abre um prazo defensivo de
30 dias, jamais o auto de infração para pagamento
poderá ser enviado antes dessa data, pois já consis-
tiria numa aplicação da penalidade; 

c) deve, portanto, ser declarado que, “além de
a notificação in facie ter de ocorrer antes do prazo
decadencial de trinta dias, abrindo prazo de igual
duração para apresentação de defesa, o envio do auto
de infração para pagamento (notificação que aplica a
penalidade, estabelecendo prazo para pagamento ou
apresentação de recurso) antes de transcorridos 30
dias do momento da notificação in facie (da autuação)
igualmente invalida o processo de penalização, con-
figurando a não-oportunização da defesa”;

d) não obstante os argumentos já lançados
no sentido de ser a notificação pessoal, em vista da
abertura do prazo defensivo, que, além de pessoal,
poderá ser perdido em virtude de longa viagem ou
algo que o valha (empregado temeroso de informar
ao patrão acerca de infração de trânsito) até que o
proprietário do veículo venha a ter conhecimento da
acusação contida no auto infracional (daí a oportu-
nidade do cumprimento do art. 281, parágrafo único,
do CTB, nestas hipóteses), o presente recurso pos-
sui objetivo diverso; 

e) acaso prevaleça o entendimento, de forma
genérica, de decisão atacada, sem maiores

esclarecimentos, poderá ser fomentado o desres-
peito ao art. 257 do CTB; 

f) no novel diploma viário, o legislador não quer
mais que o proprietário do veículo seja sempre
responsabilizado pelas infrações nele cometidas,
muitas vezes beneficiando o efetivo infrator (mero
condutor), pois o fim “educação” e “segurança”, e não
mais o econômico, é o visado pelo Código de Trânsito;

g) “uma vez notificado in facie o acusado
infrator, requerem seja considerado, também para fins
de abertura do prazo de defesa, tratar-se de pessoa do
futuro possível penalizado (deve-se distinguir a figura
do condutor - art. 281, I, a -, proprietário - art. 230, V -,
ou, eventualmente, até mesmo solidariedade na pos-
sível infração - 230, XXII), ou seja, requerem seja
declarado acerca de tal aspecto com vista ao que dis-
põem os §§ 1º, 2º e 3º do art. 257 da Lei nº 9.503/97”. 

Requer, por fim, a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Voto

O Sr. Ministro José Delgado (Relator) - A
decisão atacada não merece reforma. Mantenho-a
pelos seus próprios fundamentos. Para tanto, mister
se faz a sua transcrição, litteratim:

Vistos, etc.

Cuida-se de recurso especial interposto pela auto-
ra epigrafada contra v. acórdão que considerou
legal o procedimento adotado para imposição de
penalidade pela prática de infração de trânsito, com
a imposição de multa por litigância de má-fé.

Alega-se violação aos arts. 17, V e VI, 18, § 2º, 535
e 538, parágrafo único, do CPC, 280, VI, 281, pará-
grafo único, II, e 282, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro. Relatados, decido.

O objeto do recurso manejado é ver cumprido o
comando constante do art. 281, parágrafo único, II,
do CTB, no sentido de que, uma vez não sendo os
mesmos notificados para defesa dentro do lapso de
trinta dias, opera-se a decadência do direito de
punir do Estado. Nessa esteira, há julgado emana-
do da egrégia 1ª Turma deste Sodalício, de minha
relatoria (REsp nº 446.836/RS), cujos fundamentos
passo a registrar, como razões de decidir:

‘Cuida-se de ação ordinária na qual o autor visa à
decretação da nulidade de penalidades de trânsito
a ele impostas, utilizando como fundamento o fato
de não ter sido notificado para apresentação de
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defesa prévia antes que fosse julgada a consistên-
cia dos autos de infração e imposta a penalidade.

Por meio de uma leitura mais atenta dos disposi-
tivos do Capítulo XVIII do Código de Trânsito
Brasileiro, pode-se depreender que a autoridade de
trânsito, qualquer que seja a penalidade, antes do
julgamento da consistência do auto de infração e da
aplicação da penalidade, deverá notificar o ainda
suposto infrator da existência do auto para que ele,
querendo, ofereça defesa.

Dispõe o artigo 280 do CTB, em seu inciso VI, que
do auto de infração constará a ‘assinatura do infrator,
sempre que possível, valendo esta como notificação
do cometimento da infração’. O texto da lei não con-
tém palavras sem importância nem prevê procedi-
mentos desnecessários. Se o dispositivo supracitado
dispõe que a assinatura do infrator no auto valerá
como notificação do cometimento da infração, é
porque tal notificação é necessária e anterior ao
julgamento da consistência do auto e da aplicação
da penalidade.

De fato, não se pode imaginar como alguém que
seja flagrado, por exemplo, em excesso de veloci-
dade por uma barreira policial e comunicado in facie
da lavratura do auto de infração, impondo neste sua
assinatura, tenha um tratamento diferenciado daque-
le que comete a mesma infração, mas é flagrado por
um dispositivo eletrônico, tomando conhecimento da
existência do auto somente após a imposição da
penalidade.

Ainda na regulamentação do processo administrati-
vo de julgamento e aplicação de penalidades de
trânsito, dispõe o parágrafo único do artigo 281 do
CTB que ‘o auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente’ (...) ‘II - se, no prazo
máximo de trinta dias, não for expedida a notifi-
cação da autuação’. Ressalta-se que, embora o
caput do dispositivo diga respeito à aplicação da
penalidade, a notificação prevista no seu inciso II é
da autuação, ou seja, de que houve a lavratura de
um auto de infração cuja consistência ainda passará
pelo crivo da autoridade de trânsito.

O procedimento a ser realizado após a aplicação da
penalidade inicia-se somente no artigo 282 da Lei
9.503/97, ao dispor em seu caput que ‘Aplicada a
penalidade, será expedida notificação ao proprie-
tário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade’.
Atente-se para o fato de que a notificação prevista
neste dispositivo não é a mesma do artigo anterior,
sendo esta da aplicação da penalidade e aquela da
existência do auto de infração.

O próprio Contran, consolidando o entendimento
jurisprudencial e garantindo o direito constitucional
de ampla defesa e do devido processo legal, editou
a Resolução 568/80, que, em seu artigo 2º, dispõe:

‘Com o recebimento do auto de infração, o interes-
sado poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, apresen-
tar defesa prévia à autoridade de trânsito, antes da
aplicação da penalidade’. Ressalte-se que, embora
a citada resolução seja anterior ao Novo Código de
Trânsito (Lei 9.503/97), a princípio, foi recepciona-
da pela nova lei, a qual, em seu artigo 314, traz
expresso que ‘O Contran tem o prazo de duzentos
e quarenta dias a partir da publicação deste Código
para expedir as resoluções necessárias à sua me-
lhor execução, bem como revisar todas as reso-
luções anteriores à sua publicação, dando priori-
dade àquelas que visam a diminuir o número de
acidentes e a assegurar a proteção de pedestres’.

Através de uma análise sistemática dos disposi-
tivos legais supracitados, pode-se concluir que o
Código de Trânsito Brasileiro traz em seu bojo a
previsão de duas notificações ao transgressor: uma
do cometimento da infração, para que possa ser
oferecida defesa prévia, valendo, também, como
tal, a assinatura do infrator no corpo do auto; e
outra da aplicação da penalidade, após o julga-
mento da consistência deste. No mesmo sentido, a
ementa do brilhante voto do Ministro Luiz Fux no
julgamento do Recurso Especial nº 426.084-RS:

‘Administrativo. Infração de trânsito. Penalidade.
Prévia notificação. Ampla defesa e contraditório.
Aplicação analógica da Súmula 127 do STJ. O Código
de Trânsito impôs mais de uma notificação para con-
solidar a multa. Afirmação das garantias pétreas cons-
titucionais no procedimento administrativo.

- 1. O sistema de imputação de sanção pelo Código
de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) prevê duas
notificações a saber: a primeira referente ao come-
timento da infração e a segunda inerente à penali-
dade aplicada, desde que superada a fase da defe-
sa quanto ao cometimento, em si, do ilícito adminis-
trativo. Similitude com o processo judicial, por isso
que ao imputado se concede a garantia de defesa
antes da imposição da sanção, sem prejuízo da
possibilidade de revisão desta.

- 2. Nas infrações de trânsito, a análise da con-
sistência do auto de infração à luz da defesa propi-
ciada é premissa inafastável para a aplicação da
penalidade e consectário da garantia da ampla defe-
sa assegurada no inciso LV do artigo 5º da CF, como
decorrência do due process of law do direito anglo-
norte-americano, hoje constitucionalizado na nossa
Carta Maior.

- 3. A garantia da plena defesa implica a observância
do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade
de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a
produção de provas, o acompanhamento do iter pro-
cedimental, bem como a utilização dos recursos
cabíveis.

- 4. AAdministração Pública, mesmo no exercício do
seu poder de polícia e nas atividades self executing
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não pode impor aos administrados sanções que
repercutam no seu patrimônio sem a preservação
da ampla defesa, que in casu se opera pelas notifi-
cações apontadas no CTB.

- 5. Sobressai inequívoco do CTB (art. 280, caput)
que à lavratura do auto de infração se segue a
primeira notificação in facie (art. 280, VI) ou, se
detectada a falta à distância, mediante comuni-
cação documental (art. 281, parágrafo único, do
CTB), ambas propiciadoras da primeira defesa,
cuja previsão resta encartada no artigo 314, pará-
grafo único, do CTB em consonância com as
Resoluções 568/80 e 829/92 (arts. 2º e 1º, respecti-
vamente, do Contran).

- 6. Superada a fase acima e concluindo-se nesse
estágio do procedimento pela imputação da
sanção, nova notificação deve ser expedida para
satisfação da contraprestação ao cometimento do
ilícito administrativo ou oferecimento de recurso
(art. 282 do CTB). Nessa última hipótese, a instân-
cia administrativa somente se encerra nos termos
dos artigos 288 e 290 do CTB.

- 7. Revelando-se procedente a imputação da
penalidade, após obedecido o devido processo
legal, a autoridade administrativa recolherá, sob o
pálio da legalidade, a famigerada multa pretendida
abocanhar açodadamente.

- 8. A sistemática ora entrevista coaduna-se com a
jurisprudência do eg. STJ e do eg. STF, as quais,
malgrado admitam à Administração anular os seus
atos, impõe-lhe a obediência ao princípio do devido
processo legal quando a atividade repercuta no
patrimônio do administrado.

- 9. No mesmo sentido é a ratio essendi da Súmula
127 do STJ, que inibe condicionar a renovação da
licença de veículo ao pagamento da multa, da qual
o infrator não foi notificado.

- 10. Recurso especial desprovido’ (REsp nº
426.084, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de
02.12.2002, p. 242).

Quanto à alegação de que a penalidade foi aplica-
da por autoridade incompetente, averigua-se que o
acórdão recorrido, em nenhum momento,
debruçou-se sobre o assunto, o que denuncia a
ausência do necessário prequestionamento da
matéria pelo Tribunal a quo antes que esta passe
pelo crivo desta Corte. Aplicação da Súmula
282/STF.

Deste modo, dou parcial provimento ao recurso
especial para decretar a nulidade dos autos de
infração séries E000201040 e E000149939, tendo
em vista a ausência da disponibilização de prazo
para apresentação de defesa prévia pelo suposto
infrator antes da imposição da penalidade.
Mantenho a aplicação desta em relação ao auto

série 710007, uma vez que foi aplicado in facie,
tendo o recorrente tomado conhecimento deste no
momento de sua lavratura.

A propósito, registro mais os seguintes prece-
dentes, todos oriundos da egrégia Primeira Turma
deste Sodalício:

Processual Civil e Administrativo. Inexistência de
omissão no acórdão recorrido. Reexame da causa.
Intenção protelatória. Infração de trânsito. Aplicação
de penalidade sem anterior notificação para apre-
sentação de defesa prévia. Autuação in facie equiva-
lente à notificação do cometimento da infração.

- 1. Fundamentos nos quais se suporta a decisão
impugnada apresentam-se claros e nítidos, não
dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou
contradições. O não-acatamento das argumentações
contidas no recurso não implica cerceamento de
defesa, visto que ao julgador cabe apreciar a questão
de acordo com o que ele entender atinente à lide.
Não está obrigado o magistrado a julgar a questão
posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.

- 2. Não obstante a interposição de embargos
declaratórios, não são eles mero expediente para
forçar o ingresso na instância extraordinária, se não
houve omissão do acórdão que deva ser suprida.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se
abordarem, como suporte da decisão, os disposi-
tivos legais e/ou constitucionais. Inexiste ofensa aos
arts. 535 e 538 do CPC, quando a matéria enfocada
é devidamente abordada no âmbito do voto do
aresto a quo, cuja intenção da parte é, unicamente,
o reexame da causa que lhe foi desfavorável, em
intenção nitidamente protelatória. Questões novas
não podem ser apreciadas em sede de embargos de
declaração.

- 3. Inocorrência de qualquer decretação de incons-
titucionalidade, visto que o Tribunal a quo interpre-
tou, apenas, a extensão do princípio do devido
processo legal aos processos que apuram infração
de trânsito.

- 4. O atual Código de Trânsito Brasileiro prevê
mais de uma notificação ao infrator: uma quando da
lavratura do auto de infração, ocasião em que é
disponibilizado prazo para oferecimento de defesa
prévia; e outra quando da aplicação da penalidade
pela autoridade de trânsito. A autuação in facie do
infrator torna inexigível posterior notificação, sendo
esta equivalente àquela. Art. 280, VI, do CTB.

- 5. Recurso não provido (REsp nº 511.549/RS, DJ
de 06.10.2003, deste Relator).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 305-320, abril/junho 2004312

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimen-
tal. Recurso especial. Mandado de segurança.
Licenciamento de veículo. Condicionamento ao
pagamento de todas as multas lavradas, incluindo-
se as inválidas. Impossibilidade. Súmula nº 127 do
STJ.

- I - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sen-
tido de que é ilegal, como condição para licencia-
mento de veículo, a exigência do pagamento de
multa imposta sem prévia e regular notificação do
infrator para defender-se em processo administrativo
(Súmula nº 127 do STJ).

- II - Não merece reparo o entendimento do acórdão
recorrido de que, embora válida a autuação de
determinada multa, objeto de notificação regular, é
ilegal a exigência indiscriminada da autoridade
impetrada, condicionando o licenciamento do
veículo ao pagamento de todas as multas lavradas,
incluindo-se as inválidas.

- III - Agravo regimental improvido (AgReg no REsp
nº 145.814/SP, DJ de 1º.09.2003, Rel. Min.
Francisco Falcão).

Processual Civil. Administrativo. Ausência de pre-
questionamento. Indicação de dispositivo não
debatido na instância a quo. Infração de trânsito.
Penalidade. Prévia notificação. Ampla defesa e
contraditório. Aplicação analógica da Súmula 127
do STJ. O Código de Trânsito impôs mais de uma
notificação para consolidar a multa. Afirmação das
garantias pétreas constitucionais no procedimento
administrativo.

- 1. A simples indicação do dispositivo tido por vio-
lado, sem referência com o disposto no acórdão
confrontado, obsta o conhecimento do recurso
especial. Incidência dos verbetes das Súmulas 282
e 356 do STF.

- 2. O sistema de imputação de sanção pelo Código
de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) prevê duas
notificações a saber: a primeira referente ao come-
timento da infração e a segunda inerente à penali-
dade aplicada, desde que superada a fase da defe-
sa quanto ao cometimento, em si, do ilícito adminis-
trativo. Similitude com o processo judicial, por isso
que ao imputado se concede a garantia de defesa
antes da imposição da sanção, sem prejuízo da
possibilidade de revisão desta.

- 3. Nas infrações de trânsito, a análise da con-
sistência do auto de infração à luz da defesa propici-
ada é premissa inafastável para a aplicação da
penalidade e consectário da garantia da ampla defe-
sa assegurada no inciso LV do artigo 5º da CF, como
decorrência do due process of law do direito anglo-
norte-americano, hoje constitucionalizado na nossa
Carta Maior.

- 4. A garantia da plena defesa implica a observância
do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade

de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a
produção de provas, o acompanhamento do iter pro-
cedimental, bem como a utilização dos recursos
cabíveis.

- 5. A Administração Pública, mesmo no exercício do
seu poder de polícia e nas atividades self executing
não pode impor aos administrados sanções que
repercutam no seu patrimônio sem a preservação da
ampla defesa, que in casu se opera pelas notifi-
cações apontadas no CTB.

- 6. Sobressai inequívoco do CTB (art. 280, caput)
que à lavratura do auto de infração se segue a
primeira notificação in facie (art. 280, VI) ou, se
detectada a falta à distância, mediante comuni-
cação documental (art. 281, parágrafo único, do
CTB), ambas propiciadoras da primeira defesa,
cuja previsão resta encartada no artigo 314, pará-
grafo único, do CTB em consonância com as
Resoluções 568/80 e 829/92 (arts. 2º e 1º, respec-
tivamente, do Contran).

- 7. Superada a fase acima e concluindo-se nesse
estágio do procedimento pela imputação da
sanção, nova notificação deve ser expedida para
satisfação da contraprestação ao cometimento do
ilícito administrativo ou oferecimento de recurso
(art. 282 do CTB). Nessa última hipótese, a instân-
cia administrativa somente se encerra nos termos
dos artigos 288 e 290 do CTB.

- 8. Revelando-se procedente a imputação da
penalidade, após obedecido o devido processo
legal, a autoridade administrativa recolherá, sob o
pálio da legalidade, a famigerada multa pretendida
abocanhar açodadamente.

- 9. A sistemática ora entrevista coaduna-se com a
jurisprudênia do eg. STJ e do eg. STF, as quais, mal-
grado admitam à Administração anular os seus atos,
impõe-lhe a obediência ao princípio do devido proces-
so legal quando a atividade repercuta no patrimônio
do administrado.

- 10. No mesmo sentido é a ratio essendi da
Súmula 127 do STJ, que inibe condicionar a reno-
vação da licença de veículo ao pagamento da
multa, da qual o infrator não foi notificado.

- 11. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, desprovido (REsp nº 506.104/RS, DJ
de 04.08.2003, Rel. Min. Luiz Fux).

No mesmo sentido, do mesmo Relator: REsp’s
nos 460.178/RS, DJ de 04.08.2003; 490.728/RS, DJ de
23.06.2003.

Administrativo. Infração de trânsito. Aplicação de
penalidade sem anterior notificação para apresen-
tação de defesa prévia. Autuação in facie equiva-
lente à notificação do cometimento da infração.
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Ausência de prequestionamento quanto à com-
petência da autoridade de trânsito.

- O atual Código de Trânsito Brasileiro prevê mais
de uma notificação ao infrator: uma quando da
lavratura do auto de infração, ocasião em que é
disponibilizado prazo para oferecimento de defesa
prévia; e outra quando da aplicação da penalidade
pela autoridade de trânsito.

- A autuação in facie do infrator torna inexigível pos-
terior notificação, sendo esta equivalente àquela.
Art. 280, VI, do CTB.

- Ausência do necessário prequestionamento quanto
à alegação de incompetência da autoridade de trân-
sito responsável pela aplicação das penalidades
impostas. Inteligência da Súmula 282 do STF.

- Recurso especial parcialmente provido (REsp nº
466.836/RS, DJ de 31.03.2003, deste Relator).

Como se vê, a matéria em tela encontra-se
uniforme e pacífica nesta Corte Superior. A propósito,
confira-se o que determina a reiterada jurisprudência
sobre o tema debatido:

Processual Civil - Administrativo - Embargos de
declaração - Admissibilidade - Efeitos modificativos -
Recurso especial - Ausência de prequestionamento -
Veículo - Licenciamento - Exigência - Pagamento de
multas - Inadmissibilidade.

- Inexistindo no acórdão embargado obscuridade,
contradição ou omissão, são incabíveis embargos
de declaração.

- Efeitos modificativos só são possíveis em casos
excepcionais. A ausência de prequestionamento
obstaculiza o conhecimento do recurso especial
(Súmulas nos 282 e 356 do STF).

- É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa da qual o infrator
não foi notificado (Súmula nº 127 do STJ).

- O Relator, com espeque no artigo 557 do Código
de Processo Civil, pode negar seguimento a recur-
so manifestamente improcedente.

- Embargos rejeitados (EDcl no AgReg no AG nº
290.796/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
de 02.10.2000).

Administrativo. Licenciamento. Infração de trânsito.
Multa. Exigência de correção monetária. Necessidade
de prévia notificação. Direito de defesa. CTN, artigos
110, 115 e 194. Decreto 62.127/68 (arts. 125, 210 e
217). Súmula 127 do STJ.

- 1. Como condição para o licenciamento, é ilegal a
exigência do pagamento de multa imposta sem

prévia notificação do infrator para defender-se em
processo administrativo.

- 2. Precedentes jurisprudenciais. Súmula 127 do STJ.

- 3. Recurso improvido (REsp nº 184.554/SC, 1ª
Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de
29.03.1999).

Administrativo. Infração de trânsito. Multa. Correção
monetária. Necessidade de prévia notificação.
Direito de defesa. CTN, artigos 110, 115 e 194.
Decreto 62.127/68 (arts. 125, 210 e 217). Decreto
98.933/90. Súmula 127-STJ.

- 1. Como condição para licenciamento, é ilegal a
exigência do pagamento de multa imposta sem
prévia notificação do infrator para defender-se no
processo administrativo.

- 2. Constituiria injúria à razão a aplicação de cor-
reção monetária em valor de multa constituída ile-
galmente. Não pode ocorrer atualização sobre
inexistente base de cálculo.

- 3. Multifários precedentes jurisprudenciais.

- 4. Recurso provido (REsp nº 110.281/SP, 1ª
Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de
1º.02.1999).

Renovação de licenciamento de veículo -
Recolhimento de multas - Súmula nº 127 do STJ.

- É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator
não foi notificado.

- Recurso improvido (REsp nº 161.302/SC, 1ª
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 08.06.1998).

Administrativo. Licenciamento de veículo. Pagamento
de multas. Irregular notificação.

- 1 - Não se pode renovar licenciamento de veículo
em débito de multas se houve a prévia e regular noti-
ficação do infrator para exercitar seu direito de defe-
sa, do contrário, a renovação se impõe.

- 2 - Iterativos precedentes.

- 3 - Recurso improvido (REsp nº 152.889/SP, 1ª
Turma, desta relatoria, DJ de 16.03.1998).

Administrativo. Licenciamento de veículo. Pagamento
de multas. Regular notificação.

- 1. Não se pode renovar licenciamento de veículo em
débito de multas se houve prévia e regular notificação
do infrator para exercitar seu direito de defesa.

- 2. Iterativos precedentes.
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- 3. Recurso provido (REsp nº 123.070/SC, 1ª
Turma, deste Relator, DJ de 15.12.1997).

Administrativo. Trânsito. Infração. Multa. Notificação
ao suposto infrator. Licenciamento de veículo.
Renovação.

- I - É inadmissível condicionar a renovação de licença
de veículo ao pagamento de multa da qual o motorista
não foi regularmente notificado. Precedentes.

- II - Recurso especial não conhecido (REsp
64.445/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ de 14.04.1997).

Administrativo. Licenciamento de veículo. Pagamento
de multas. Devido processo legal.

- A exigência do pagamento de multas para os
efeitos da renovação da licença de veículo automo-
tor constitui ato da autoridade de trânsito no regular
exercício do poder de polícia, mas supõe, evidente-
mente, multas aplicadas segundo o procedimento
legal - no caso, não observado.

Processo Civil. mandado de segurança. Honorários
de advogado.

- ‘Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários de advogado’
(STJ - Súmula nº 105).

- Recurso especial conhecido e provido, em parte
(REsp nº 39.080/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ de 04.11.1996).

Administrativo. Mandado de segurança. Renovação
de licença de veículo. Pagamento de multa.
Notificação do infrator. Direito de defesa.
Irregularidade da constituição do débito. Recurso
especial provido.

- I - Não se pode renovar licenciamento de veículo
em débito de multas. Para que seja resguardado o
direito de defesa do suposto infrator, legalmente
assegurado, contudo, é necessário que ele (infrator)
seja devidamente notificado, conforme determinam
os artigos 194 e 210 do Decreto nº 62.127, de 1968,
alterado pelo Decreto nº 98.933/90.

- II - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no senti-
do de que, não havendo prévia notificação do infrator
para exercitar seu direito de defesa, é ilegal a exigência
do pagamento de multas de trânsito, para a renovação
de licenciamento de veículo. Súmula 127-STJ.

- III - Recurso provido, sem discrepância (REsp nº
89.265/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo,
DJ de 1º.07.1996).

Administrativo. Licenciamento de veículo. Multa de
trânsito. Renovação condicionada ao pagamento.
Inadmissibilidade. Súmula 127 do STJ.

- ‘É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não
foi notificado (REsp nº 89.640/SP, 2ª Turma, Rel. Min.
Hélio Mosimann, DJ de 03.06.1996).

Administrativo. Licenciamento de veículo. Pagamento
de multas. Ausência de notificação. Orientação
sumulada.

- ‘É ilegal condicionar a renovação da licença de
veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não
foi notificado’ (Verbete nº 127 da Súmula da
jurisprudência predominante desta Corte).

- Recurso provido (REsp 67.146/SP, 1ª T., Rel. Min.
César Rocha, DJ de 25.03.1996).

A notificação da autuação in facie deve anteceder o
lapso de 30 (trinta) dias para que seja enviado o auto
de infração para pagamento, em virtude de que
este é o prazo mínimo exigido pela legislação para
o oferecimento da necessária defesa prévia.

Registro, por oportuno, que a questão de ser, ou não,
o proprietário do veículo que está sendo notificado in
facie é, a priori, irrelevante.

Se o carro está na posse de outrem que não o pro-
prietário do veículo, este assume a responsabili-
dade por tal ato, exceto se, comprovadamente, por
meio de ocorrência policial ou justificativa de moti-
vo de força maior ou caso fortuito, não teve o pro-
prietário agido para tal desiderato.

Esse é o posicionamento que sigo, por entender ser
o mais coerente com o ordenamento jurídico e a
jurisprudência já consagrada nesta Corte Superior.

Por tais razões e amparado pelo art. 557, § 1º, do
CPC, dou provimento ao recurso especial para de-
cretar a nulidade de todos os autos de infração que
não disponibilizaram prazo para apresentação de
defesa prévia pelos supostos infratores antes da
imposição da penalidade. Mantenho, no entanto, a
aplicação desta em relação aos autos que foram
lavrados in facie, com o conhecimento destes no
momento de sua lavratura. Todavia, os autos de
infração para pagamento da(s) multa(s) que não
obedeceram ao prazo de trinta dias a contar da noti-
ficação, seja ela in facie ou via aviso de recebimento
(AR), deverão, também, ser anulados.

Excluo a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Inversão dos ônus sucumbenciais.

Com relação à irresignação da parte agravante,
não vislumbro qualquer novidade em seu agravo modi-
ficadora dos fundamentos supra-referenciados, pelo que
nada tenho a acrescentar.

Conforme se depara, a notificação da autuação
in facie deve anteceder o lapso de 30 (trinta) dias para
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que seja enviado o auto de infração para pagamento,
em virtude de que este é o prazo mínimo exigido pela
legislação para o oferecimento da necessária defesa
prévia.

Restou devidamente consignado que a questão
de ser, ou não, o proprietário do veículo que está sendo
notificado in facie não merece guarida. Isto porque, se o
carro está na posse de outrem que não o proprietário do
veículo, este assume a responsabilidade por tal ato,
exceto se, comprovadamente, por meio de ocorrência
policial ou justificativa de motivo de força maior ou caso
fortuito, não teve o proprietário agido para tal desiderato.
Os autos de infração para pagamento da(s) multa(s) que
não obedeceram ao prazo de trinta dias a contar da noti-
ficação, seja ela in facie ou via aviso de recebimento
(AR), deverão, também, ser anulados.

Por tais fundamentos, nego provimento ao
agravo regimental.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Primeira Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada
nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux,
Teori Albino Zavascki e Denise Arruda votaram com
o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 18 de maio de 2004. - Maria do
Socorro Melo - Secretária.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE WRIT ORIGINÁRIO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - RECURSO ESPECIAL - ERRO GROSSEIRO - NÃO-

CONHECIMENTO - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADO, DE FORMA SINGELA, COM FULCRO APENAS NO ART. 2º, INC.
II, DA LEI Nº 8.072/90 - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DE OFÍCIO

- 1. Considera-se erro grosseiro e inescusável a interposição de recurso especial no lugar de recurso ordinário
constitucionalmente previsto, razão pela qual, não há como conhecer do inconformismo. Precedentes.

- 2. Não obstante, nada impede que, formulada e examinada a questão pelo Tribunal a quo, esta Corte
Superior conheça de ofício, mormente se há ilegalidade a ser sanada.

- 3. A simples alegação da natureza hedionda do crime cometido pelo agente do delito não é per se justi-
ficadora do indeferimento do pedido de liberdade provisória, devendo, também, a autoridade judicial fun-
damentar e discorrer sobre os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

- 4. Recurso não conhecido, porém concedida, de ofício, a ordem para que seja concedida a liberdade pro-
visória à paciente, com a conseqüente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver
presa, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo processante, sem prejuízo de eventual decre-
tação de custódia cautelar, devidamente fundamentada.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 15.803-SC - Relatora: Ministra LAURITA VAZ

Recorrente: Aristo Manoel Pereira.  Advogado:
Aristo Manoel Pereira.  Recorrido: Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina.  Paciente: Cassilda
Correa (presa).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das

notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não
conhecer do recurso, entretanto, conceder habeas
corpus de ofício, nos termos do voto da Sr.ª Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros José Arnaldo da
Fonseca, Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge
Scartezzini votaram com a Sr.ª Ministra Relatora.

Brasília-DF, 28 de abril de 2004 (data do
julgamento). - Ministra Laurita Vaz - Relatora.
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Relatório

Exma. Sr.ª Ministra Laurita Vaz - Trata-se de
“recurso especial”, com fulcro no art. 105, inc. II,
alínea a, da Constituição da República, interposto
por Aristo Maciel Pereira, em favor de Cassilda
Correa, denunciada e presa em flagrante delito pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpe-
centes, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que, ao dene-
gar o writ originário, negou a concessão do benefício
de liberdade provisória à paciente (fls. 63/68).

O decisum ora atacado restou assim ementado:

Crime contra a saúde pública. Tráfico ilícito de entor-
pecente. Prisão em flagrante. Liberdade provisória.
Concessão do benefício inviável.

- É vedada a concessão de liberdade provisória para
o paciente que responde a crime hediondo ou a ele
equiparado, conforme o artigo 2º, inciso II, da Lei nº
8.072/90 (fls. 57/60).

O recorrente alega, em suma, que:

O despacho que negou a liberdade provisória da
paciente não se encontra nos moldes legais, ferindo
o direito, pois nada demonstra acerca da necessidade
da medida, invocando sua Prolatora legislação restri-
tiva, omitindo-se em analisar fundamentadamente as
regras do artigo 312 do CPP, que regulam a custódia
preventiva.

Ante isto, face a nulidade da decisão que indeferiu a
concessão da liberdade provisória, impõe-se a sua
revogação e a concessão da ordem, restabelecendo
o status libertatis da paciente (fl. 66).

Sem contra-razões.

A douta Subprocuradoria-Geral da República
opinou pela concessão de ofício da ordem, nos
seguintes termos:

Recurso especial em habeas corpus. Não-apli-
cação do princípio da fungibilidade em face do erro
grosseiro.

- 1. O recurso especial contra a decisão vergastada
seria o recurso ordinário previsto expressamente
no art. 105, inciso II, alínea a, da CF: ‘os habeas
corpus decididos em única ou última instância pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
denegatória a decisão’. Não obstante o ora recor-
rente interpôs um recurso especial.

- 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é erro grosseiro e

inescusável a interposição de recurso especial no
lugar de recurso ordinário quando a decisão ver-
gastada é denegatória da ordem. Nesse passo o
presente recurso especial não deve ser conhecido.

- 3. Não obstante o não-conhecimento do recurso
especial, deve-se conceder a ordem de habeas cor-
pus de ofício, eis que o indeferimento do pedido de
liberdade feito em favor da paciente, que foi detida
em flagrante, deveria ter sido concretamente funda-
mentado, o que não se observa da análise da
decisão guerreada (fls. 56/60). Ressalte-se que a
qualificação do crime como hediondo não pode, por
si só, dar ensejo à manutenção da medida constri-
tiva, impedindo-se a concessão de liberdade
provisória.

- 4. Parecer pela concessão, de ofício, da ordem
(fls. 75/80).

É o relatório.

Voto

Exma. Sr.ª Ministra Laurita Vaz (Relatora) -
Consoante entendimento jurisprudencial firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se erro
grosseiro e inescusável a interposição de recurso
especial no lugar de recurso ordinário constitucional-
mente previsto.

Nesse sentido, confira-se:

Ementa: Constitucional. Acórdão estadual que
denega a ordem de habeas corpus. Cabimento de
recurso ordinário. Art. 102, II, a, Constituição.
Interposição de recurso especial. Erro grosseiro e
inescusável. Orientação do Tribunal. Não-conheci-
mento do recurso. Alienação fiduciária. Prisão civil.
Descabimento. Novo entendimento da Corte
Especial. Ordem concedida de ofício.

- I - Considera-se serôdio o recurso ordinário em
habeas corpus interposto além dos cinco (5) dias
previstos no art. 30 da Lei nº 8.038/90, que
somente foi alterado pelo atual art. 508, CPC, com
a redação que a este deu a Lei nº 8.953/94, em
relação ao processo civil.

- II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
considera-se erro grosseiro e inescusável a inter-
posição de recurso especial no lugar de recurso
ordinário.

- III - Não obstante intempestivo o apelo, concede-
se a ordem de ofício.

- IV - Conforme decidiu a Corte Especial (EREsp
149.518-GO), em sessão realizada dia 5.5.99,
descabe prisão civil em alienação fiduciária, por não
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se tratar de depósito típico (RHC nº 9.331/PR, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20.03.2000).

Não obstante, nada impede que, formulada e
examinada a questão pelo Tribunal a quo, esta Corte
Superior conheça de ofício, mormente se há ilegali-
dade a ser sanada.

Com efeito, ainda que o crime ora examinado
seja classificado como hediondo pela Lei nº
8.072/90, tenho afirmado em decisões pretéritas,
ratificadas por unanimidade pela Quinta Turma, que
a simples alegação da natureza hedionda do crime
cometido pelo agente do delito não é per se justifi-
cadora do indeferimento do pedido de liberdade pro-
visória, devendo, também, a autoridade judicial fun-
damentar e discorrer sobre os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

Extraem-se da leitura da decisão monocrática
ora atacada, proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única Criminal da Comarca de Balneário Camboriú,
no Estado de Santa Catarina, os singelos argumentos:

Vistos.

Como recebida denúncia com imputação de crime
equiparado a hediondo, o almejado benefício encontra
óbice na Lei 8.072/90, razão pela qual indefiro-o (fl. 36).

Ora, sendo a prisão cautelar uma medida
extrema e excepcional, que implica sacrifício à liber-
dade individual, é imprescindível, em face do princípio
constitucional da inocência presumida, a demons-
tração dos elementos objetivos, indicativos dos
motivos concretos autorizadores da medida constritiva. 

Na hipótese vertente, todavia, como se vê, a
decisão baseou-se apenas na vedação contida na
Lei dos Crimes Hediondos, sem qualquer outra fun-
damentação concreta que pudesse justificar a medi-
da restritiva da liberdade.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes da colenda Quinta Turma, in verbis:

Ementa: Criminal. HC. Entorpecentes. Prisão em fla-
grante. Liberdade provisória. Ausência de concreta
fundamentação para a manutenção da custódia.
Necessidade da medida não demonstrada. Presença
de condições pessoais favoráveis. Tentativa. Tese
negativa de autoria. Impropriedade do meio eleito.
Ordem parcialmente concedida.

- Exige-se concreta motivação da decisão que indef-
ere o pedido de liberdade provisória, com base em
fatos que efetivamente justifiquem a custódia

processual, atendendo-se aos termos do art. 312 do
CPP e da jurisprudência dominante. Precedente.

- A mera alusão à existência de indícios de autoria não
é suficiente para motivar a manutenção da custódia.

- O simples fato de se tratar de crime hediondo não
basta para que seja determinada a segregação.
Precedentes.

- Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo
garantidoras de eventual direito à liberdade pro-
visória, devem ser devidamente valoradas, quando
não demonstrada a presença de requisitos que justi-
fiquem a medida constritiva excepcional.

- O habeas corpus constitui-se em meio impróprio
para a análise de alegações que exijam o reexame
do conjunto fático-probatório - como a apontada tese
negativa de autoria, se não demonstrada, de pronto,
qualquer ilegalidade nos fundamentos da denúncia.

- Deve ser concedida, em parte, a ordem para revogar
a prisão cautelar efetivada contra Círia Fernandes de
Moraes, determinando-se a imediata expedição de
alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo
não estiver presa, mediante condições a serem esta-
belecidas pelo Julgador de primeiro grau, sem prejuí-
zo de que venha a ser decretada novamente a custó-
dia, com base em fundamentação concreta.

- Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto
do Relator (HC nº 23.738/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ de 03.02.2003, p. 00336).

Ementa: Penal e Processual Penal. Recurso
ordinário em habeas corpus. Duplo homicídio qualifi-
cado. Prisão em flagrante mantida pela sentença de
pronúncia. Pedido de liberdade provisória. Ausência
de fundamentação.

- O indeferimento do pedido de liberdade feito em
favor de quem foi detido em flagrante deve ser, em
regra, concretamente fundamentado.

- A qualificação do crime como hediondo não dis-
pensa a exigência de fundamentação concreta para
a denegação da liberdade provisória. (Precedentes).

- Recurso provido para conceder a liberdade pro-
visória ao recorrente, com a conseqüente expedição
do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver
preso, sem prejuízo de eventual decretação de
prisão preventiva devidamente fundamentada (RHC
nº 12.841/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
21.10.2002, p. 00374).

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico
de drogas. Prisão em flagrante. Liberdade provisória.
Indeferimento. Fundamentação. Excesso de prazo.

- I - O eventual excesso de prazo provocado pela
própria defesa não constitui constrangimento ilegal
(Súmula nº 64-STJ).



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 305-320, abril/junho 2004318

- II - Mesmo em sede de crimes hediondos, o inde-
ferimento da liberdade provisória não pode ser
genérico, calcado em mera repetição de texto legal
ou, então, na gravidade do delito (Precedentes).

- Habeas corpus concedido (HC nº 15.176/RJ, Rel.
Min. Felix Fischer, DJ de 13.08.2001, p. 00185).

Ante o exposto, não conheço do recurso
especial, porém, concedo de ofício a ordem para que
seja concedida a liberdade provisória à paciente,
com a conseqüente expedição do alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver presa, mediante
condições a serem estabelecidas pelo Julgador de
primeiro grau, sem prejuízo de eventual decretação
de custódia cautelar, devidamente fundamentada.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apre-
ciar o processo em epígrafe, na sessão realizada
nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, não conheceu
do recurso, entretanto, concedeu habeas corpus de
ofício, nos termos do voto da Sr.ª Ministra Relatora”.

Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca,
Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge Scartezzini
votaram com a Sr.ª Ministra Relatora.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 28 de abril de 2004 - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ E DO STF

- 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada
para se atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento, recurso especial ou recurso extraordinário,
pedido que normalmente é veiculado por medida cautelar inominada e somente é acolhido em casos
excepcionalíssimos. Precedentes do STJ e do STF.

- 2. Os recursos de natureza extraordinária não têm, em regra, efeito suspensivo, razão pela qual eventual
interposição não tem o condão de impedir a imediata execução do julgado, com a expedição de mandado
de prisão contra o réu para o início do cumprimento da pena. 

- 3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 27.296-MG - Relatora: Ministra LAURITA VAZ

Impetrantes: José Edgard Gançalves e outros.
Advogado: José das Graças Pereira Amora.
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.  Paciente: José Edgard Gançalves.  Paciente:
João Carlos de Almeida Pena.  Paciente: José
Eustáquio Martins Lanna.  Paciente: Tânia Aparecida
de Oliveira.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e
das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade,
denegar a ordem. Os Srs. Ministros José Arnaldo da
Fonseca, Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge
Scartezzini votaram com a Sr.ª Ministra Relatora.

Brasília-DF, 11 de maio de 2004 (data do
julgamento). - Ministra Laurita Vaz - Relatora.

Relatório

Exma. Sr.ª Ministra Laurita Vaz - Trata-se de
habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impe-
trado em favor de José Edgard Gonçalves, João
Carlos de Almeida Pena, José Eustáquio Martins
Lanna e Tânia Aparecida de Oliveira, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, ao prover parcialmente o recurso
defensivo de apelação criminal interposto junto
àquela Corte, reduziu a pena privativa de liberdade
aplicada aos pacientes para cinco anos de reclusão,
em regime semi-aberto, mantendo, contudo, a pena
acessória de perda de cargo.
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Infere-se dos autos que os pacientes, fun-
cionários públicos do Município de Ponte Nova/MG,
foram denunciados e condenados pela prática do
crime tipificado no art. 288 combinado com o art. 312,
§ 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
sendo-lhes imposta, pelo Juiz de Direito da Vara
Criminal daquela Municipalidade, a pena de 11 (onze)
anos de reclusão, a serem cumpridos no regime pri-
sional inicialmente fechado, e a perda do cargo e da
função pública que exerciam.

Inconformada, a defesa interpôs apelação
criminal que restou, ao final, parcialmente provida em
relação aos ora pacientes para reduzir a pena priva-
tiva de liberdade aplicada para cinco anos de
reclusão, consoante se infere da ementa a seguir
transcrita:

Ementa: Peculato. Funcionários públicos que rece-
biam vantagens indevidas através da falsificação
de contracheques. Desvio de dinheiro comprovado.
Quadrilha. Não-configuração. Associação de
agentes que tinha como fim a prática de um crime
específico cuja reiteração no tempo caracteriza a
continuidade delitiva, e não a estabilidade inerente
ao crime de bando. - Comete o crime do artigo 312,
§ 1º, o funcionário que, em conseqüência da falsifi-
cação dolosa de seu contracheque, apropria-se de
valores pagos a mais em seus vencimentos, cola-
borando, com o seu silêncio, para o desfalque do
erário. Não se configura o crime de quadrilha se os
agentes tinham como objetivo a prática de um
determinado crime, único, muito embora reiteradas
vezes, de forma a caracterizar a continuidade deli-
tiva (fls. 245).

Contra este julgado foi interposto recurso
especial, o qual, em juízo de admissibilidade a quo,
não foi admitido. Almejando a ascensão dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs agravo
de instrumento que, após o seu processamento, foi
remetido a esta egrégia Corte.

Sendo assim, o impetrante anseia, na presente
oportunidade, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso de agravo, para que se determine o recolhi-
mento do decreto de prisão expedido em desfavor dos
pacientes, garantindo-lhes, ainda, o direito de per-
manecer em liberdade até decisão final, alegando para
tanto que a decisão atacada não transitou em julgado,
não podendo, nessa toada, ser encarcerados
provisoriamente, nos termos do que dispõe o art. 5º,
inciso LVII, da Constituição Federal e o Decreto nº 678
(Pacto de São José da Costa Rica).

O pedido liminar foi indeferido (fl. 200).

Estando os autos devidamente instruídos,
foram dispensadas as informações da autoridade
impetrada.

A douta Subprocuradoria-Geral da República
opinou pelo não-conhecimento da ordem (fls. 203/209).

Após, em 09 de janeiro de 2004, foram-me
redistribuídos os presentes autos em razão da aposen-
tadoria do Relator o Ministro Fontes de Alencar.

É o relatório.

Voto

Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora) - A
ordem não merece ser concedida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça fir-
mou o entendimento de que o habeas corpus não é
a via adequada para se atribuir efeito suspensivo a
agravo de instrumento, recurso especial ou recurso
extraordinário, pedido que normalmente é veiculado
por medida cautelar inominada e somente é acolhido
em casos excepcionalíssimos.

Ademais, como é sabido, tanto o recurso espe-
cial quanto o extraordinário não têm, em regra, efeito
suspensivo, razão pela qual sua eventual interposição
não tem o condão de impedir a imediata execução do
julgado, com a expedição de mandado de prisão con-
tra o réu para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:

Ementa: Processo penal - Estupro - Réu condenado
em sede de apelação - Efeito suspensivo - Agravo de
instrumento - Impossibilidade.

- Esgotadas as instâncias ordinárias e pendente
apenas agravo de instrumento interposto contra
indeferimento de processamento de recurso espe-
cial, nada impede a execução provisória da decisão
condenatória.

- Ordem denegada (HC nº 25.151/RS, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ de 02.06.2003).

Ementa: Habeas corpus. Recurso em liberdade.
Agravo de instrumento pendente.

1 - O direito ao recurso em liberdade assegurado
por sentença condenatória não alcança os recursos
especial e extraordinário, que não guardam efeito
suspensivo. Do mesmo modo, o agravo de instru-
mento tirado de decisão de inadmissão de especial.

2 - Ordem negada (HC nº 15.829/MG, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ de 13.08.2001).
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Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Efeito
suspensivo para o agravo de instrumento.

- É inviável a concessão de writ com o objetivo de
dar efeito suspensivo ao recurso especial ou ao
agravo de instrumento.

- Recurso a que se nega provimento (RHC nº
7.273/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 19.10.1998).

Tal posicionamento, frise-se, também é
comungado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Ementa: Habeas corpus. Crime de atentado
violento ao pudor. Execução provisória de julgado
do Tribunal de Justiça, em grau de apelação, na
pendência de processamento dos recursos espe-
cial e extraordinário. Alegação de ofensa ao art. 5º,
LVII, da Constituição: ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória.

- 1. Esgotadas as instâncias ordinárias e pendente,
apenas, decisão em agravo de instrumento inter-
posto contra indeferimento de recurso extraordinário
ou especial, é de ver-se que estes recursos extra-
ordinários não têm o condão de sustar a execução
provisória do ato condenatório, porque não pos-
suem o efeito suspensivo, mas, exclusivamente, o
devolutivo (art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038/90).

- 2. Inexistência de ofensa ao inciso LVII do art. 5º
da Constituição. Precedentes das duas Turmas.

- 3. Habeas corpus conhecido, mas indeferido, fican-
do vencido o Ministro Relator e cassada a liminar.
(HC nº 74.852/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
23.05.97.)

Por fim, cumpre ressaltar, ainda, que o
Tribunal de origem, consoante se verifica do docu-
mento de fl. 25 juntado aos autos, assegurou aos réus
o direito de recorrer em liberdade apenas nas instân-
cias ordinárias, de modo que não foram albergados os
apelos extraordinários e, tampouco, o trânsito em
julgado da condenação.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao
apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada
nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, denegou a
ordem".

Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca,
Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge Scartezzini
votaram com a Sr.ª Ministra Relatora.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília-DF, 11 de maio de 2004 - Lauro
Rocha Reis - Secretário.

(Publicado no DJ de 07.06.2004.)

-:::-
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Recorrente(s): Estado da Bahia.  Advogados:
PGE-BA - Antonio José Telles de Vasconcellos e
outros.  Recorrido(a/s): Luiz Alberto de Matos Rocha
e outros.  Advogado: Emerson de Campos Reis Nery

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Segunda Turma, sob a Presidência do Senhor
Ministro Celso de Mello, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimi-
dade de votos, conhecer do recurso extraordinário e
dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Brasília-DF, 27 de abril de 2004. - Ellen Gracie
- Relatora.

Relatório

A Senhora Ministra Ellen Gracie - Cuida-se de
recurso extraordinário interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu
provimento à apelação para reintegrar os recorridos
no cargo de Auditor Fiscal, com o pagamento de
seus vencimentos no período entre a edição do
decreto que anulou a nomeação e a reintegração no
cargo. Tem a decisão a seguinte ementa:

Apelação cível - Ação ordinária. - Constatado que a
nomeação se dera no quadriênio de validade do con-
curso, a Administração Pública não poderia exonerá-los
sem antes promover o devido processo administrativo.

Sustenta o Estado da Bahia que o art. 37, III, da
Carta Federal não permite a prorrogação do prazo de

validade de um concurso público por mais dois anos,
depois de esgotado o primeiro biênio. Logo, ao acolher
a pretensão dos recorridos e determinar a reintegração
no cargo, anulando o ato da Administração baiana, que
reconhecera a ilegalidade das nomeações, a Corte a
quo teria conferido interpretação equivocada ao citado
dispositivo constitucional. Assevera, de outra parte, pres-
cindir a anulação das nomeações de prévio processo
administrativo, a teor das Súmulas STF nos 346 e 473.

Com contra-razões (fl. 157), o recurso foi
inadmitido pela decisão de fls. 160-163, vindo a subir
a este Supremo Tribunal por força de provimento de
agravo de instrumento.

O Ministério Público Federal manifestou-se
pelo provimento do apelo extremo em parecer assi-
nado pela Subprocuradora-Geral da República, Dr.ª
Sandra Cureau, assim resumido:

Recurso extraordinário. Concurso público. Auditor fis-
cal. Transcurso do período de validade, sem prorro-
gação. Nomeação fora do prazo. Violação do art. 37,
inciso III, da CF. Parecer pelo provimento.

É o relatório.

Voto

A Senhora Ministra EIIen Gracie (Relatora) - A
hipótese versa sobre concurso público para o cargo
de Auditor Fiscal do Estado da Bahia, homologado
no dia 10 de fevereiro de 1987, tendo, portanto, expi-
rado o prazo de validade de dois anos no dia 10 de
fevereiro de 1989. Contudo, nos dias 09 e 10 de
fevereiro de 1991, o Estado da Bahia prorrogou a
validade do certame e nomeou os recorridos para o
cargo acima citado.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO - PRAZO DE VALIDADE - PRORROGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRIMEIRO
BIÊNIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 37, III, DA CF/88

- 1. Ato do Poder Público que, após ultrapassado o primeiro biênio de validade de concurso público, insti-
tui novo período de dois anos de eficácia do certame ofende o art. 37, III, da CF/88.

- 2. Nulidade das nomeações realizadas com fundamento em tal ato, que pode ser declarada pela
Administração sem a necessidade de prévio processo administrativo, em homenagem à Súmula STF n° 473.

- 3. Precedentes.

- 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 352.258-2-BA - Relatora: Ministra ELLEN GRACIE
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Não obstante, o Governador do Estado, medi-
ante o Decreto nº 11/91, anulou o ato de nomeação
dos recorridos. Argumentou, na ocasião, que o cer-
tame foi homologado em 10 de janeiro de 1987, e o
Poder Público, apesar de provocado, não o prorro-
gou dentro do prazo de dois anos, resultando em sua
caducidade. Assentou, ainda, ser possível à
Administração Pública rever atos ilegais.

Foi ajuizada, portanto, a presente ação, com
vistas ao retorno dos recorridos aos quadros da
Secretaria de Fazenda Estadual. O Tribunal de Justiça
da Bahia, no julgamento da apelação, acolheu a pre-
tensão e considerou legítima a nomeação, pois reali-
zada no quadriênio de validade do processo seletivo.

Conforme antes mencionado, o concurso em
tela foi homologado em 10 de fevereiro de 1987, ou
seja, ainda sob a égide da Carta pretérita, que, no
seu art. 97, § 3º, estabelecia ser de quatro anos o
prazo máximo de validade dos concursos públicos.

Ocorre, todavia, que o prazo de validade do
certame não era de quatro anos, e sim de dois anos,
prorrogáveis por mais dois anos a critério da
Administração, nos termos do seu edital de abertura.

O primeiro biênio após a homologação do con-
curso findou-se em 10 de fevereiro de 1989, já sob o
pálio da atual Constituição, cujo art. 37, III, determina
que “o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”.
O Poder Público local, nesta oportunidade, houve por
bem não estender a duração do certame, que, assim,
perdeu sua validade.

Porém, veio a Administração, em fevereiro de
1991, a instituir novo período de dois anos de eficá-
cia do concurso e nomear vários dos candidatos
aprovados, dentre eles os ora recorridos. Agiu, entre-
tanto, de forma indevida, pois restabeleceu concurso
público já decaído, em manifesta ccntrariedade ao
citado art. 37, III, da Carta Magna.

A questão em análise já passou pelo crivo da
Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento
de processo análogo, o RE 201.634, Rel. o Min.
Moreira Alves, por maioria, DJ de 17.05.2002, cuja
ementa transcrevo:

Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Concurso público de validade. Prazo de validade.
Prorrogação. (...) 

- Não permite o disposto no artigo 37, III, da
Constituição que, escoado o prazo de dois anos de

validade do concurso público, sem que tenha ele
sido prorrogado, possa a Administração instituir novo
prazo de validade por dois anos, pois prorrogar é
estender prazo ainda existente para além de seu
termo final.

- Recurso extraordinário conhecido e provido.

Caracterizado o descompasso entre o ato de
nomeação dos recorridos e as normas disciplinado-
ras do concurso público insertas na Carta da
República, não há falar em processo administrativo
anterior à dispensa dos candidatos irregularmente
admitidos pelo Poder Público, de acordo com a
primeira parte da Súmula do STF nº 473: “A
Administração pode anular seus próprios atos, quan-
do eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; (...)”.

Nesse sentido, cito precedente por mim
relatado, o RE 224.283, 1ª Turma, unânime, DJ de
11.10.2001, assim resumido:

Constitucional. Administrativo. Servidora concursada
nomeada para cargo diverso. Ofensa ao art. 37, II, da
CF/88. Nulidade do ato de nomeação. Incidência, no
caso, da regra consubstanciada na primeira parte da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Recurso a
que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso extra-
ordinário e dou-lhe provimento, para julgar improce-
dentes os pedidos formulados na inicial. Condeno os
recorridos ao pagamento das custas e dos hono-
rários advocatícios, estes fixados em dez por cento
do valor atualizado da causa.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, co-
nheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provi-
mento, nos termos do voto da Relatora. Ausente, jus-
tificadamente, o Senhor Minisistro Nelson Jobim. 2ª
Turma, 27.04.2004.

Presidência do do Senhor Ministro Celso de
Mello. Presentes à sessão os Senhores Ministros
Carlos velloso Ellen Gracie e Gilmar Mendes. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Nelson Jobim.

Subprocurador-Geral da República Dr.
Geraldo Brindeiro.

Antonio Neto Brasil - Coordenador.

-:::-
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Requerente: Governador do Estado de Minas
Gerais.  Advogado: Jose Luiz Ladeira Bueno.
Advogado: Francisco Deiro Couto Borges.  Requerido:
Assembléia Legislativa do Estado de Minas.
Advogados: Julio Cesar dos Santos Esteves e outros.
Advogado: Joao Nogueira de Rezende.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em, sessão plenária, na conformidade da ata do julga-
mento e das notas taquigráficas, por unanimidade,
julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionali-
dade do artigo 35 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Brasília-DF, 31 de março de 2004. - Maurício
Corrêa - Presidente e Relator.

Relatório 

O Senhor Ministro Maurício Corrêa - O
Governador do Estado de Minas Gerais, com funda-
mento no artigo 103, V, da Constituição Federal,
propõe a presente ação direta de inconstitucionali-
dade, para que seja suspensa a eficácia do artigo 35
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
mineira, que tem o seguinte teor:

Art. 35. O servidor e o empregado públicos da
administração indireta contratados pelo regime tra-
balhista serão ressarcidos das diferenças pecu-
niárias resultantes de não-cumprimento da legis-
lação trabalhista ocorridas a partir de fevereiro de
1987, corrigidas na forma da lei.

§ 1º O direito ao ressarcimento pecuniário previsto
neste artigo se estende ao empregado público con-
tratado por entidade de direito privado e que, em
virtude de convênio com o Estado, preste serviços de
natureza permanente à administração direta estadual.

§ 2º A reposição das perdas salariais a que se
refere este artigo será efetivada a partir do segun-
do mês posterior à promulgação da Constituição do
Estado e se dará em quatro etapas trimestrais.

§ 3º O Estado repassará às entidades da adminis-
tração indireta os recursos necessários ao imple-
mento da medida de que trata este artigo.

2. Alega o autor que as regras inseridas no
dispositivo impugnado não se compadecem com os
preceitos inscritos nos artigos 100; 169, § 1º, I; 37;
39, § 2º, da Constituição Federal, e 38 do ADCT.

3. Aduz que a referida norma fixa pagamen-
tos que seriam devidos pela Fazenda estadual sem
decisão judicial com trânsito em julgado para todos
os servidores, o que contraria o artigo 100 da Carta
da República, visto que não é observada a ordem
cronológica dos precatórios, além de designar, nas
dotações orçamentárias, casos concretos e pes-
soas, sejam elas servidores públicos ou empregados
de empresas terceirizadas. 

4. Ademais, não pode o Poder Público, sem
qualquer reconhecimento de débito, regulamentação
ou definição do quantum, afirmar os casos nos quais
se verifica a hipótese de descumprimento da legis-
lação trabalhista pelas entidades da administração
indireta em que caberia o ressarcimento. Diante
disso, a norma em questão, além de inconstitucional,
torna-se ineficaz.

5. Sustenta que a lei estadual não pode per-
mitir qualquer acréscimo de despesa com servidores
públicos sem prévia dotação orçamentária, conforme
disposto no artigo 169, § 1º, I, da Carta de 1988, e
também no artigo 38 do ADCT, que fixa, para o gasto
com pessoal, o limite de 65% (sessenta e cinco por
cento) das respectivas receitas correntes, até que
seja editada a lei complementar prevista no caput do
citado artigo 169. Dessa forma, é flagrantemente
inconstitucional a disposição que fixa aleatoriamente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DESPESA PÚBLICA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA

DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO DE INICIATIVA

- Esta Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de cartas estaduais, inclusive
emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer
modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do chefe do Poder Executivo
a iniciativa de lei sobre a matéria.

- Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 270-8-MG - Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA
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valores, sem atender ao limite estabelecido pelo
texto constitucional.

6. Relativamente à previsão contida no § 2º
do artigo 35, assegura que é patente a violação dos
artigos 100 e 169 da Carta Federal e do artigo 38 do
ADCT, uma vez que a Constituição Mineira foi pro-
mulgada em 21 de setembro de 1989, dois meses
após a avaliação e a demonstração dos débitos havi-
dos pela Fazenda estadual e que foram contempla-
dos no orçamento aprovado pelo próprio Legislativo,
que votou a norma impugnada, sem observar o man-
damento constitucional federal acerca da ordem
cronológica dos precatórios e do orçamento em
geral.

7. De igual forma, pelo mesmo fundamento, o
§ 3º do artigo 35 afronta os dispositivos constitu-
cionais acima referidos, ao determinar que o Estado
repassará às entidades da administração indireta os
recursos necessários ao implemento da medida de
que trata este dispositivo.

8. Argumenta o requerente que o direito ao
ressarcimento pecuniário é estendido pelo § 1º do
artigo 35 ao empregado público contratado por enti-
dade de direito privado e que, em virtude de convênio
com o Estado, preste serviços de natureza perma-
nente à administração direta estadual. Esclarece que
essa disposição tem como base o artigo 30 do ADCT
estadual, cuja vigência foi suspensa por esta Corte
no julgamento da ADIMC 88-8/MG, Moreira Alves, j.
em 06.11. 89:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade.

- O inciso I do artigo 30 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais é inconstitucional por haver ampliado o dis-
posto no caput do artigo 19 do ADCT da Constituição
Federal, que só concede a estabilidade excepcional
aos servidores públicos civis da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, da adminis-
tração direta, autárquica e das fundações públicas.

- O mesmo, porém, não ocorre com o inciso II desse
mesmo artigo.

- Inconstitucionalidade do caput e do parágrafo
único do artigo 31 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais por ofensa ao princípio constitucional da
necessidade de concurso público de provas ou de
provas e de títulos para a investidura em cargo ou
emprego público, sem discriminações.

Ação que se julga procedente em parte, para
declarar a inconstitucionalidade do inciso I do artigo

30 e do artigo 31 e seu parágrafo único, todos do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais.

É que a entidade de direito privado “não é empregado
público por estar a prestar serviços à Administração
Direta Estadual apenas por força de um convênio, em
situação precária e provisória”.

9. Afirma que a regra prevista no parágrafo
primeiro do dispositivo atacado prevê tratamento
remuneratório diferenciado, beneficiando empregados
celetistas contratados por empresas terceirizadas, o
que fere o princípio constitucional da isonomia (CF,
artigos 37 e 39, § 2º).

10. Ao apreciar o pedido da medida cautelar, o
Tribunal deferiu-o, acompanhando o voto do então
Relator Ministro Paulo Brossard, que acatou os funda-
mentos de natureza jurídica da inicial, acrescentando
outros de ordem prática e de conveniência (fI. 48).

11. A Assembléia Legislativa prestou infor-
mações (fls. 56/63), e o Advogado-Geral da União, no
exercício da atribuição que lhe confere o artigo 103, §
3º, da Carta da República, defende a constitucionali-
dade da norma, requerendo a extinção do processo
por inépcia da inicial, uma vez que a petição foi assi-
nada pelo Procurador-Geral do Estado, e não pelo
Governador (fls. 72/80).

12. O Ministério Público Federal opina pela
procedência da ação (fls. 82/85).

13. O processo foi-me distribuído, por substi-
tuição (RISTF, artigo 38, I), em 24 de maio de 2002
(fI. 87).

É o relatório, do qual serão extraídas cópias a
serem encaminhadas aos Senhores Ministros
(RISTF, artigo 172).

Voto

O Senhor Ministro Maurício Corrêa (Relator) -
A preliminar suscitada pelo Advogado-Geral da União
não procede,visto que, embora a petição inicial tenha
sido assinada pelo Procurador-Geral do Estado (fI.
13), o Governador a encaminhou a esta Corte, medi-
ante ofício protocolado sob o número 6.876, como
registrado à fI. 02. Parece ter havido equívoco cometi-
do pela Secretaria do Tribunal, que juntou o ofício do
Chefe do Poder Executivo após os documentos que
acompanham a inicial. Daí a explicável inadvertência
do Advogado-Geral da União. 
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2. No mérito, deixo de analisar a alegada vio-
lação do § 2º do artigo 39 da Carta Federal, em face das
alterações substanciais introduzidas nesse dispositivo
pelas Emendas Constitucionais 18/98 e 19/98, con-
forme jurisprudência uniforme do Tribunal (ADIs 02-DF,
Moreira Alves, DJ de 22.11.97; 1.143, Ilmar Galvão, DJ
de 06.09.01, e muitos outros precedentes).

3. No que concerne às supostas ofensas aos
artigos 37 e 169, as alterações ali introduzidas não
modificaram substancialmente as referidas dis-
posições. Com efeito, a atual redação do artigo 37
mantém os princípios que devem reger os atos
administrativos, e a EC 19/98, que acrescentou os
parágrafos 2º ao 7º ao artigo 169, deixou intacto o
inciso I, que exige prévia dotação orçamentária para
atender às projeções de despesa de pessoal. Por esse
motivo, não há óbice a que, se fosse o caso, se
pudesse analisar o tema sob esse enfoque, consoante
tem decidido o Tribunal (cf. ADI 2.125, de que fui
Relator, DJ de 29.09.00).

4. Esta Corte firmou entendimento de que são
inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais,
inclusive emendas, que fixem vencimentos ou vanta-
gens, concedam subvenção ou auxílio ou, de qual-
quer modo, aumentem a despesa pública, dado que
é da competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria, a qual
não pode ser cerceada por norma constitucional
estadual (RTJ, 57/385; 46/441; ADI 199; RTJ, 117/38: 

(...) a iniciativa de projeto de lei dispondo sobre servi-
dores públicos, provimento de cargos públicos,
aposentadoria de funcionários civis e reforma e
transferência de militares para a inatividade, no
âmbito estadual, é do Governador, acentuando ser
insubsistente a alegação de não se tratar de lei, mas
de modificações introduzidas no próprio texto consti-
tucional, o que tornaria a salvo a observância da obri-
gatoriedade de partir a iniciativa do Executivo (RTJ,
69/638, 57/384, 88/13, 92/1000). A considerar-se
diferentemente, poderia o legislador, ao invés de
observar que a aludida matéria é regulada por lei
ordinária da iniciativa privativa do Poder Executivo,
contornar tal dificuldade inserindo as disposições
que pretendesse no texto constitucional, de modo a
burlar dispositivo inserto na Constituição Federal -
RTJ, 117/38).

5. O Tribunal tem verberado o hábito de algu-
mas unidades federadas cujo poder constituinte cos-
tuma introduzir nas Constituições estaduais matérias
que deveriam ser dispostas em lei ordinária de ini-
ciativa do Poder Executivo. Assim agem, como se a
Constituição fosse escudo contra provável veto

governamental. Insubsistente a medida, pois, como
assinala o Professor Raul Machado Horta em “O
Poder Constituinte do Estado-membro” (RTJ,
132/1000), “é na Constituição Federal que se localiza
a fonte jurídica do Poder constituinte do Estado-
membro”. Sua faculdade de auto-organizar-se não é,
portanto, absoluta. Caso contrário, estaria subvertido
todo o federalismo, que supõe, de acordo com cada
Estado, maior centralização ou descentralização. 

6. Aliás, se a referida prática pudesse
considerar-se válida, o Poder Legislativo estaria
autorizado a burlar a Constituição Federal, que reser-
va ao Poder Executivo a iniciativa do processo leg-
islativo sobre determinadas matérias.

7. Estou de acordo com o ilustre Procurador-
Geral da República, que, no item 7 de seu parecer (fI.
85), alude à presença de vício de iniciativa bastante
para fulminar de inconstitucionalidade a norma
impugnada, uma vez que somente lei ordinária pro-
posta originalmente pelo Governador do Estado
poderia tratar da matéria que o Poder Legislativo
incluiu na Constituição estadual.

8. Por essa razão, creio não ser necessário
descer às minúcias de cada parágrafo do artigo 35,
ora impugnado, dado que todo ele dispõe sobre
ressarcimento das diferenças pecuniárias resultantes
de não-cumprimento da legislação trabalhista, devido
a servidores e empregados da administração indireta
contratados pelo regime da CLT, inclusive os de enti-
dades terceirizadas.

9. Cumpre ressaltar, repito, que, não obstante
as razoáveis ponderações articuladas na inicial, o
fundamento do vício de iniciativa previsto no artigo
61,lI, alíneas c e e, da Carta da República, basta, de
per se, para considerar procedente a argüição.
Dessa forma, somente caberia invocar o inciso I do §
1º do artigo 169 da Constituição Federal, bem como
o artigo 38 do ADCT - falta de prévia dotação orça-
mentária e limite de 65% para despesas com pessoal
-, se a concessão de vantagem ou aumento de remu-
neração de servidores públicos tivesse sido efetuada
por lei de iniciativa do Poder Executivo, pois não tem
cabimento vedar em lei algo que já esteja contami-
nado de inconstitucionalidade.

Ante tais circunstâncias, em sintonia com a
jurisprudência desta Corte e com o parecer do
Ministério Público Federal, julgo procedente a ação
para declarar inconstitucional o artigo 35 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado
de Minas Gerais.
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Extrato de ata

Decisão: O Tribunal, por decisão unânime,
julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionali-
dade do artigo 35 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Nelson Jobim e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Carlos Velloso.
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Maurício
Corrêa. Plenário, 31.03.2004.

Presidência do Senhor Ministro Maurício
Corrêa. Presentes à sessão os Senhores Ministros
Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso,
Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar
Peluso, Carlos Britto e Joaquim Barbosa.

Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio
Lemos Fonteles. 

Luiz Tomimatsu - Coordenador.

-:::-

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - JÚRI - PRONÚNCIA - ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE EXCEDE EM SUA LINGUAGEM - NULIDADE - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO

- 1. A decisão de pronúncia, por encerrar mero juízo de admissibilidade da ação penal no procedimento
especial do Júri, não pode tecer maiores considerações sobre o mérito da causa.

- 2. O acórdão do Tribunal de Justiça que, ao confirmar a pronúncia, se excede em sua linguagem pode
causar prejuízo ao réu, por influenciar o Conselho de Sentença.

- 3. Nulidade reconhecida.

- 4. Recurso ordinário provido, para que outro acórdão seja prolatado.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 83.986-0-RJ - Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA

Recorrente(s): Peterson Teixeira da Silva.
Advogado(a/s): Defensoria Pública da União.
Recorrido(a/s): Ministério Público Federal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro
Sepúlveda Pertence, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimi-
dade de votos, em dar provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, nos termos do voto do
Relator.

Brasília-DF, 09 de março de 2004. - Joaquim
Barbosa - Relator.

Relatório

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Relator)
- Trata-se de recurso ordinário interposto por
Peterson Teixeira da Silva em face de decisão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
denegou a ordem no HC 25.766.

O referido writ foi impetrado com a alegação
de que o paciente estaria sofrendo constrangimento

ilegal por parte da 7º Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou
provimento ao recurso em sentido estrito da defesa.

O paciente foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal - homicídio
qualificado -, tendo sido mantida a decretação de sua
prisão cautelar (fls. 23).

Em face dessa decisão, interpôs-se recurso
em sentido estrito, a fim de se obter a absolvição
sumária do paciente, nos termos do art. 411 do
Código de Processo Penal, sob a alegação de legíti-
ma defesa.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao
recurso (fls. 42-45).

O paciente impetrou habeas corpus ao
Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.

Por fim, interpôs-se recurso ordinário a esta
Corte.

Alega o recorrente, ao revés do que entendeu
o Superior Tribunal de Justiça, (I) que a decisão da
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referida câmara criminal “adentrou profundamente o
mérito da causa, expressando juízo de condenação
incompatível com o judicium accusationis, se anteci-
pando aos jurados no exame das questões de fato”
(fls. 77), e (II) que é ilegal o exame de provas, o qual
pode influenciar a decisão dos jurados. 

O Ministério Público Federal apresentou suas
contra-razões (fls. 88-91).

Procuradoria-Geral da República opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 104-107).

É o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Relator) -
O presente recurso ordinário em habeas corpus, inter-
posto em face de decisão denegatória do Superior
Tribunal de Justiça, visa a anular acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Alega o recorrente que o Tribunal de Justiça,
ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da
defesa, teria extrapolado os limites legais do juízo de
pronúncia (art. 408 do Código de Processo Penal) e
adentrado o mérito da causa. Assim, ao analisar fatos
e provas, poderia acarretar prejuízo à ampla defesa
do réu e influenciar o juízo do corpo de jurados.

Nos termos do art. 408 do Código de Processo
Penal, a decisão de pronúncia, assim como eventual
acórdão do Tribunal, deve ser fundada num juízo de
materialidade e de indícios de autoria, competindo ao
Conselho de Sentença a análise das provas colhidas
e a formulação de juízo de certeza de autoria, ense-
jadora da condenação do réu.

O Tribunal de Justiça carioca prolatou acórdão
com indispensável fundamentação, na medida em que
visava a refutar a tese de legítima defesa e o conse-
qüente pedido de absolvição sumária (art. 411 do
Código de Processo Penal), confirmando a decisão de
pronúncia do Magistrado de primeira instância.

Todavia, algumas expressões utilizadas pelo
órgão julgador de fato configuram-se excessivas,
uma vez que externam um juízo de certeza de auto-
ria, e não de suspeita como exige a lei. Cito:

(...)

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de
exame cadavérico de fls.102/103, mais o esquema de
fls. 104. As mencionadas peças mostram que a vítima
apresentava quatro perfurações em seu corpo e os
projéteis disparados tiveram trajeto descendente,

perfurando ambos os pulmões e, em seqüência, per-
furando estômago, alças intestinais, baço e rim
esquerdo, o que, por si só, torna claro que no momen-
to em que recebeu os ferimentos a vítima não estava
em posição de ataque.

(...)

No que se refere à prova testemunhal, todas as teste-
munhas ouvidas, tanto no inquisitório quanto no con-
traditório, são amigas do recorrente e junto a ele
estavam no momento da ocorrência.

Procuraram dar uniformidade nas declarações,
mas no afã de ajudar acabaram atrapalhando.
Dizem que o recorrente, depois de ter sido ameaça-
do, foi até sua casa, de lá voltando armado. Mas
outros não o viram voltar à sua casa. Uns dizem que
o recorrente não estava armado, outros viram a
arma nas mãos do recorrente, vendo até que ele a
jogou no rio. Alguns não ouviram disparo algum,
outros ouviram apenas um disparo, outros ouviram
pelo menos dois disparos.

(...)

Seja qual for a motivação, qualquer que seja o meio de
execução, tenha ou não a vítima querido agredir a
gang do recorrente, não há como se reconhecer o insti-
tuto da absolvição liminar (artigo 411 do CPP), tanto
em razão dos ferimentos sofridos pela vítima, quanto
pela incomprovação de que recorrente e compa-
nheiros estivessem sendo agredidos, ou na iminência
de sofrer a injusta agressão. E também não formam
um juízo de certeza as tão contraditórias declarações
prestadas pelas testemunhas, que, repita-se, são
todas amigas do recorrente e em sua companhia
estavam no momento da ocorrência, impedindo-se até
mesmo que se reconheça o instituto da legítima defe-
sa putativa, posto que quem vai à sua casa em busca
de uma arma de fogo e retorna para disparar contra a
vítima não está se defendendo de agressão atual ou
iminente e nem mesmo poderia alegar violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da víti-
ma (fls. 44/45).

O Tribunal agiu, portanto, ultra vires, por não
se limitar, de forma sóbria e comedida, a apontar a
materialidade do crime e os indícios de sua autoria,
exercendo ilegítima influência no ânimo dos jurados
e invadindo a competência doTribunal do Júri.

O entendimento desta Corte, em casos análo-
gos, é no sentido de que o acórdão que contenha
excesso em sua fundamentação, extrapolando os
limites processuais, deve ser declarado nulo (cf. HC
82.294, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; HC 73.126, Rel.
Min. Sydney Sanches, HC 68.606, Rel. Min. Celso de
Mello).
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Ante o exposto, endosso os precedentes desta
Corte e voto pela anulação do acórdão, a fim de que o
Tribunal de Justiça profira outro em seu lugar.

Extrato de ata

Decisão: A Turma deu provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, nos termos do voto do
Relator. Unânime. 1ª Turma, 09.03.2004.

Presidência do Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes à sessão os Ministros Marco Aurélio,
Cezar Peluso, Carlos Britto e Joaquim Barbosa.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo
de Tarso Braz Lucas.

Ricardo Dias Duarte - Coordenador.

-:::-

HABEAS CORPUS - EXTENSÃO - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO - TÍTULO

IDÊNTICO. - Verificada a existência de título único a respaldar a prisão, impõe-se o tratamento igualitário,

estendendo-se a co-réu, embora inicialmente preso em flagrante, decisão que, a partir da insubsistência

do pronunciamento judicial, beneficiou os demais acusados.

PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. - Uma vez configurado o excesso de prazo na formação da

culpa, a prisão preventiva há de ser afastada.

HABEAS CORPUS Nº 83.867-7-PB - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

Paciente(s): José Alberto Leite Ramalho.
Impetrante(s): José Luiz Clerot.  Coator(a/s) (es):
Superior Tribunal de Justiça.

Acõrdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Primeira Tuma, na conformidade da ata de julga-
mentos e das notas taquigráficas, por unanimidade
de votos, em deferir o pedido de habeas corpus.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2004. - Marco
Aurélio - Presidente e Relator.

Relatório

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) -
Com a inicial de folhas 2 a 20, busca-se não só o
reconhecimento da identidade de situações, conside-
rados os co-réus, isso quanto à prisão preventiva,
como também do excesso de prazo. Consoante o
sustentado, os co-réus impetraram o Habeas Corpus
nº 29.098, cuja ordem restou deferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, de modo a fulminar o decreto de
prisão preventiva, com base na ausência do atendi-
mento aos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Foi então ajuizado, em benefício do
paciente, o Habeas Corpus nº 31.366, visando tam-
bém a afastar a custódia. A egrégia Sexta Turma,
entretanto, indeferiu o pleito, muito embora houvesse
parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra

do Dr. Edinaldo de Holanda Borges, pela observância
da norma inserta no artigo 580 do Código de
Processo Penal.

Neste habeas, reafirma-se a identidade de
situações, informando-se que o paciente se encontra
recluso desde 24 de abril de 2003, ainda não estando
encerrada a instrução do processo a que responde
como incurso no artigo 121, § 2º e incisos, do Código
Penal. Pleiteiam-se a concessão de liminar e o deferi-
mento em definitivo da segurança. À inicial juntaram-se
os documentos de folhas 22 a 86.

O Relator, a quem sucedi, Ministro Maurício
Corrêa, indeferiu a liminar (folhas 90 a 92), vindo a
reconsiderar o ato, conforme se depreende do pro-
nunciamento de folhas 103 a 105, e a determinar a
expedição do alvará de soltura.

O Superior Tribunal de Justiça encaminhou o
acórdão alusivo à impetração do Habeas nº 31.366
(folhas 119 a 128).

No parecer de folhas 134 a 142, pronunciou-
se a Procuradoria-Geral da República pelo indeferi-
mento da ordem, consignando a inexistência de
identidade, quanto à prisão cautelar, entre a situação
do paciente e a dos beneficiados pela decisão pro-
ferida no Habeas Corpus nº 29.098/PB. Salientou
também a circunstância de estar justificada a demo-
ra no aparelhamento do processo, tendo em conta a
oitiva de testemunhas da defesa, não havendo sido
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demonstrada a ultrapassagem do que se entende
como razoável em se tratando de prazo para cumpri-
mento de carta precatória.

Lancei visto nos autos em 6 de fevereiro de
2004, designando, como data de julgamento, a de
hoje, 17 de fevereiro, isso objetivando a ciência do
impetrante.

É o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) -
Procedem as causas de pedir veiculadas na inicial.
Quanto à primeira, ou seja, à identidade de situações
e, portanto, à incidência do disposto no artigo 580 do
Código de Processo Penal, constata-se que a custódia
existente se fez sob o mesmo titulo daquela que
alcançou os beneficiados com habeas corpus julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, custódia esta resul-
tante da decisão de folhas 32 a 34, que se apontou dis-
tanciada das exigêcias do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Descabia evocar o móvel, já suplan-
tado, da detenção, ou seja, o flagrante ocorrido. Deu-
se a substituição da justificativa da prisão pelo ato elab-
orado pelo Juizo e este se mostrou viciado, na dicção
do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos co-réus.

A par desse aspecto, tem-se que o paciente
se encontrava preso, preventivamente, desde abril
de 2003, estando configurado, assim, o excesso de
prazo. Cumpre ao Estado estruturar-se, visando à
observância dos prazos alusivos à instrução penal,
sendo que diligências protelatórias devem merecer a
cabível glosa. 

Defiro a ordem, tornando definitiva a liberdade
do paciente, primário, de bons antecedentes, com
profissão e residência fixas, conforme consignado à
folha 34.

Voto

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa - Sr.
Presidente, Ministro Marco Aurélio, as diligências
que supostamente deram margem a esse excesso de
prazo não foram requeridas por ele próprio? 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Presidente
e Relator) - Diligências requeridas na instrução penal
pela defesa, não podendo precisar se foi pela defesa
do paciente ou de um dos co-réus. 

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa - Leio,
aqui (lê fls. 123 dos autos):

“(...) expedição de cartas precatórias para
oitiva de testemunhas da defesa, (...)”.

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Presidente e
Relator) - O caso é peculiar, porque, realmente, como
salientado da tribuna, são três irmãos acusados: um,
em flagrante, não sei se permaneceu onde residia,
enquanto os outros fugiram. E, aí, essa prisão em fla-
grante foi substituída por prisão dos três. O Superior
Tribunal de Justiça, então, glosou a fundamentação
dessa custódia no tocante aos dois outros pacientes,
não estendendo a ordem ao co-réu. Deu-se a impe-
tração de um habeas, que foi indeferido, apontando-se
que haveria essa singularidade, ou seja, o paciente fora
preso, inicialmente, em flagrante, tendo ocorrido a
substituição por uma decisão fundamentada, impondo
a custódia preventiva. Agora, de qualquer forma, há o
problema, aí, do excesso.

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa - O
único argumento que me sensibiliza um pouco é
esse, porque, em rigor, as situações deles não são
exatamente as mesmas. Pelo que entendi, aqui, os
outros seriam autores intelectuais.

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Presidente
e Relator) - Às vezes, o autor intelectual merece
punição maior, por parte do Judiciário, do que o
autor material.

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa - Porque
o crime é grave.

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Presidente
e Relator) - Quando se tira a vida de uma pessoa,
realmente, tem-se algo inconcebível para todos nós;
agora, os três serão submetidos ao Tribunal do Júri,
a quem caberá atuar. Mas há essa particularidade,
também, de que, depois de ter permanecido preso -
não sei a data exata, teria de ver a decisão do
Ministro Maurício Corrêa -, ele foi colocado em liber-
dade. Devolvê-lo, agora, à custódia precária...

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa -
Possivelmente, a prisão já está em via de se concluir.

Eu vou acompanhar Vossa Excelência,
embora com essas ressalvas e reticências, calcadas
nas peculiaridades do caso.

Voto

O Senhor Ministro Carlos Ayres Britto -
Senhor Presidente, não estou convencido quanto à
ocorrência do excesso de prazo, tendo em vista que
a precatória foi expedida e cumprida a pedido da
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própria defesa. Porém, pelo que percebi, o decreto
do Juiz monocrático de prisão cautelar não foi intuitu
personae, genérico. Ele não personalizou, digamos
assim, essa fundamentação, a evidenciar que as cir-
cunstâncias não foram pessoais, mas impessoais. E
a outra circunstância que me leva a acompanhar o
voto tão bem-elaborado por Vossa Excelência é que
o paciente se encontra solto em virtude de liminar
concedida pelo Ministro Maurício Corrêa.

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

Voto

O Sr. Ministro Cezar Peluso - Sr. Presidente,
são dois os fundamentos da impetração. Quanto à ale-
gação de excesso de prazo, eu teria alguma dúvida,
mas o primeiro fundamento me parece irrecusável,
sobretudo porque a motivação do acórdão do Superior
Tribunal de Justiça me parece que padece de vício lógi-
co. A prisão em flagrante é modalidade de prisão caute-
lar. Sua finalidade é simplesmente recolher, no ato de
flagrância, a prova do crime. Daí que só deve subsistir
depois de recolhida essa prova, se estejam presentes
os requisitos da prisão preventiva. Desse ponto de
vista, a situação do ora paciente, embora preso em fla-
grante, é a mesma dos demais acusados.

De modo que, se a prisão preventiva não
pode prevalecer quanto aos demais acusados,
porque ausentes seus requisitos legais, também não

pode subsistir em relação ao ora paciente, o qual,
desse ponto de vista objetivo, se encontra na mes-
míssima situação. O problema não é de condição
subjetiva em relação à prática do crime, mas de iden-
tidade da situação processual. É o que deveria ter
sido levado em conta pelo acórdão do Superior
Tribunal de Justiça. A situação é a mesma para o ora
paciente, porque também ele se encontra preso em
razão de medida preventiva.

Por isso, com o devido respeito, acompanho
o voto de V. Exa.

Extrato de ata

Decisão: A Turma deferiu o pedido de habeas
corpus, nos termos do voto do Relator. Unânime.
Presidiu o jugamento o Ministro Marco Aurélio.
Ausente, justificadamente, o Ministro Sepúlveda
Pertence. Falou pelo paciente o Dr. José Luiz Clerot.
1ª Turma, 17.02.2004.

Presidência do Ministro Marco Aurélio.
Presentes à sessão os Ministros Cezar Peluso,
Carlos Britto e Joaquim Barbosa. Ausente, justifi-
cadamente, o Ministro Sepúlveda Pertence.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson
Oliveira de Almeida.

Ricardo Dias Duarte - Coordenador.

-:::-
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ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - V. Legítima defesa  . 258

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Embora a ação civil pública
não seja a via adequada à argüição de
inconstitucionalidade de lei, ainda que incidental-
mente, constatado que a demanda visa compelir o
ente municipal à obrigação de fazer que lhe é
própria, sendo, portanto, restritos os efeitos imedi-
atos da sentença, mostra-se juridicamente possível
o pedido. 

- A obrigação de licitar o serviço público, quando não
prestado diretamente  pelo ente estatal, decorre
de  norma constitucional expressa, em prol do
interesse público, da moralidade e da impessoali-
dade administrativas. - Inconstitucionalidade de
lei - Licitação - Obrigação de fazer - Possibilidade
jurídica do pedido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

- A defesa do patrimônio público considera-se inte-
resse coletivo para fins de legitimação ativa do
Ministério Público para propor ação civil pública,
e esta é a via adequada para postular a
devolução de valores auferidos indevidamente
por agentes políticos (Constituição da República,
art. 129, inc. III).

- Restando demonstrado, na esteira da fiscalização
promovida pelo Tribunal de Contas, que o
Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores
se beneficiaram de reajustes remuneratórios fixa-
dos por resoluções baixadas na mesma legis-
latura, em evidente desconformidade com o § 2º
do art. 15 da Carta de 1969, vigente à época, e
não havendo contraprova cabal que afaste as con-
clusões do parecer daquele tribunal, é de se man-
ter a condenação dos ex-agentes políticos a resti-
tuir aos cofres públicos os valores recebidos a
maior. - Ministério Público - Agente político -
Remuneração indevida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

- V. Cemitério  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - I. Tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a
decisão, não fica o órgão julgador obrigado a
responder, um a um, aos questionamentos susci-
tados pelas partes, mormente se notório seu
caráter de infringência do julgado.

- II. Permite-se a investigação, no âmbito cível, da
existência de responsabilidade civil, quando o
Tribunal do Júri absolve o réu, por negativa de
autoria, uma vez que essa decisão não é funda-
mentada, gerando incerteza quanto à real moti-
vação do juízo decisório criminal.

- Recurso especial provido. (STJ)  . . . . . . . . . . . 305

ADICIONAL NOTURNO - V. Servidor público  . 95

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMPRA DE
MERCADORIAS - A exigência de licitação e da
emissão da nota de empenho é endereçada à
Administração Pública, e, se, eventualmente,
descumprida, esse fato não pode prejudicar o
particular que forneceu a mercadoria. O des-
cumprimento das formalidades legais na
aquisição de mercadoria por parte de entidade
pública, como, por exemplo, a ausência de
processo licitatório, não a exonera do dever de
pagar o preço correspondente. A inobservância
desses procedimentos pode caracterizar crime
de responsabilidade, levando, inclusive, à perda
do mandato do administrador. Porém, sob pena
de haver injusto e ilícito enriquecimento, tem o
vendedor direito de receber o preço dos produtos
que forneceu. Comprovadas através de nota fis-
cal a compra de medicamentos e produtos hospi-
talares feita pelo município e a respectiva
entrega do produto, subsiste o crédito a favor do
fornecedor. - Cobrança  . . . . . . . . . . . . . . . . 149

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO - V. Receptação  . . . . . . . . . . . . . 287

AFASTAMENTO DE ACUSADO DO CARGO - V.
Processo-crime de competência originária 263
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do agravo de instrumento deve ser instruída
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com as peças obrigatórias e as facultativas.
Referido dispositivo não prevê oportunidade
para o agravante emendar a petição ou juntar
outras peças. Interposto o recurso, resta con-
sumada a preclusão para juntada de outras
peças. - Preclusão - Falência - Impontualidade -
Princípio da preservação da pessoa jurídica -
Cobrança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
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ÁGUA - Sendo compulsória a ligação de água em ambi-
ente urbano, por ser assunto de interesse sanitário e
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não, é possível a cobrança de consumo mínimo,
atrelada aos aspectos sociais do serviço, uma vez
que o interessado usufrui necessariamente de
outros serviços paralelos e permanentes a ele, tais
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limpeza de rede, leitura do hidrômetro, emissão  e
entrega de contas, nos termos das normas de
regência.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ÁGUAS PLUVIAIS - V. Responsabilidade civil do
município  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ALIMENTOS - Se não houve pedido de dispensa de
alimentos nem existe pedido reconvencional de
alimentos, que já vinham sendo pagos desde a
separação, não cabe a sua alteração, mormente
se não houve a menor alteração das situações
das partes e o tema somente comportaria dis-
cussão em ação revisional própria. - Divórcio
direto - Partilha  de bens - Honorários de
advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

- O avô é parte legítima para figurar como destinatário
de pedido de alimentos, seja em razão do vínculo
de parentesco (art. 1.694 do novo Código Civil),
seja para complementar a pensão alimentícia, pelo
fato de os ascendentes, em grau imediato dos
autores, não estarem em condições de suportar
totalmente o encargo (art. 1.698 do novo Código
Civil), por faltar-lhes possibilidade econômico-finan-
ceira ou por estarem ausentes.

- Provada a possibilidade financeira do avô, é devida
a complementação por ele dos alimentos de que
seus netos necessitam, sendo correta a apli-
cação do binômio possibilidade/necessidade. -
Legitimidade passiva ad causam  . . . . . . . . 162

- O termo inicial da obrigação de prestar alimentos nos
casos de investigação de paternidade cumulada
com alimentos deve ser considerado como o da
data da citação, na forma do § 2º do art. 13 da Lei
nº 5.478/68 e consoante explanação da Súmula
277 do STJ. - Investigação de paternidade -
Alimentos - Prova - DNA - Intimação . . . . . . . 201

- O julgamento de agravo de instrumento anterior-
mente aforado, confirmando decreto de prisão
civil de devedor de alimentos, mas contendo
causa petendi diversa da constante da ação
originária de habeas corpus, não concretiza a
hipótese do art. 105, I, c, da Constituição da
República. Nesse caso, não é devida a remessa
do feito ao Superior Tribunal de Justiça.

- O exame de habeas corpus contra decreto de
prisão do devedor de alimentos restringe-se à
verificação da legalidade da reprimenda judicial e
à competência de seu prolator. Atendidos os
requisitos e persistindo o inadimplemento, a
ordem deve ser denegada.

- A paralisação eventual do processo relativo à ação
revisional de alimentos reclama outra providência
que não o habeas corpus. Logo, não há como
conceder a ordem. - Prisão civil - Agravo de
instrumento - Habeas corpus  . . . . . . . . . . . . 217

ALUNO-APRENDIZ - V. Tempo de serviço  . . 129

ALVARÁ - V. Inventário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE, Desembargador -
Nota biográfica - Memória do Judiciário Mineiro . 11

ANULAÇÃO - V. Sentença criminal  . . . . . . . . 294

APOSENTADORIA - A lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Assim, concedida a aposentadoria pela lei vigente
no tempo em que se completaram os requisitos à
sua aquisição, lei posterior não poderá alterá-la,
com efeitos retroativos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

- V. Férias - indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

ARMA DE FOGO - V. Perigo para a vida ou a
saúde de outrem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
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- O servidor público que emprega em atividade pri-
vada arma de fogo entregue a sua pessoa para
uso no serviço policial, disparando-a em via
pública, comete o crime de disparo de arma de
fogo previsto no inciso III do § 1º do art. 10 da Lei
9.437/97, e não o de peculato-desvio, pois está
ausente na espécie o elemento subjetivo do tipo,
que consiste na finalidade de obter proveito
próprio ou para terceiro. - Perigo para a vida ou a
saúde de outrem - Peculato - Peculato-desvio -
Peculato de uso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

- V. Porte ilegal de arma de fogo  . . . . . . . . . . 296

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - O beijo roubado
e toques lascivos não são suficientes para
caracterizar o atentado violento ao pudor. Nesta
hipótese, resta ao juiz desclassificar o delito para a
contravenção de importunação ofensiva ao pudor
prevista no art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41 (Lei
das Contravenções Penais), eis que referidos atos
não possuem a reprovabilidade nem a violência
semelhantes às existentes no estupro, não
podendo ensejar reprimenda penal análoga à de tal
crime. - Desclassificação do crime - Importunação
ofensiva ao pudor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

ATO ILÍCITO - V. Dano moral  . . . . . . . . . . . . . .190

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Descabe o mane-
jo de qualquer espécie de recurso contra despa-
cho que designa audiência de conciliação, não se
prestando o agravo de instrumento nem mesmo
para contrariar a Resolução nº 407/2003, da
Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas, que criou a Central de Conciliação. -
Divórcio consensual - Recurso - Agravo de instru-
mento - Central de conciliação  . . . . . . . . . . 133

AUTARQUIA ESTADUAL - V. IPTU  . . . . . . . . . 234

AUTO DE INFRAÇÃO - V. Instituto Estadual de
Florestas-IEF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

AUTORIDADE COATORA - Em mandado de segu-
rança, a autoridade coatora não possui legitimi-
dade para recorrer, cabendo-lhe apenas prestar as
informações e cumprir o que for determinado na
liminar ou na sentença. A legitimidade para interpor
recurso é da pessoa jurídica de direito público a
que dita autoridade está vinculada, pois é ela quem
suportará os efeitos patrimoniais da decisão final. -
Legitimidade para recorrer - Mandado de segu-
rança - Recurso - Energia elétrica - Interesse
público - Município inadimplente  . . . . . . . . . . 112

BEM INDIVISÍVEL - VENDA - V. Inventário  . . 116

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - V. Uso
de documento falso  . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

CARTÓRIO DE PROTESTO - Consoante disposição
contida no art. 2º da Lei nº 9.492/97, a publici-
dade do ato é da essência do serviço notarial e
de protesto; é para tornar público e registrado o
estado de mora do devedor que o credor remete
o título ao Cartório de Protestos. Assim, é ilegíti-
ma a pretensão do devedor no sentido de exigir
do oficial ou de seu agente que, ao efetuar a inti-
mação acerca da anotação do título encami-
nhado ao cartório, proceda de modo discreto,
sigiloso ou confidencial.

- A cobrança excessiva de emolumentos e encargos
financeiros pelo oficial de cartório de registro de
protesto não gera dano moral passível de indeni-
zação. Nos termos da lei civil, a conseqüência
de tal conduta é a restituição do excesso pago,
que se traduz na recomposição do dano mera-
mente patrimonial, porquanto aquela conduta
não se mostra ofensiva à dignidade ou à honra,
tampouco é causadora de dor íntima. - Dano
moral - Ato ilícito -  Dano patrimonial - Princípio
da publicidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

CASO DO CAVALO "MELADO", O - Nota histórica -
Memória do Judiciário Mineiro - Júnia Cavalcanti
Diniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CEMITÉRIO - Ausentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, indefere-se o pedido de  liminar
requerida em ação civil pública para  fins de ces-
sar as obras do novo cemitério municipal,  se o
autor não demonstrou que a continuidade da
construção da necrópole implica imediata e futura
contaminação do manancial das águas, ocasio-
nando dano ambiental. - Ação civil pública  . . 126

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - V. Audiência de
conciliação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

CERCEAMENTO DE DEFESA - Se as questões sus-
citadas versarem apenas sobre matéria de direito e
a pretendida prova testemunhal em nada aprovei-
ta ao requerido, não importa cerceamento de defe-
sa o julgamento antecipado da lide. - Julgamento
antecipado da lide - Vencimentos - cobrança -
Denunciação da lide - ex-prefeito  . . . . . . . . . . 99

- B -

- C -
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- O fato de a parte ter sido intimada da coleta de
material genético para a realização do exame de
DNA somente na noite anterior ao dia marcado,
por si só, não demonstra cerceamento de defesa,
notadamente se ela não compareceu ao labo-
ratório e se quedou inerte, sem oferecer qualquer
justificativa nos autos, apenas afirmando, tardia-
mente, em sede recursal, que se encontrava de
viagem marcada, sem que tal afirmação esteja
acompanhada de qualquer indício de prova. -
Investigação de paternidade - Alimentos - Prova -
Intimação - DNA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

CITAÇÃO DE OFÍCIO - V. Execução fiscal  . . 198

CLÁUSULA CONTRATUAL - V. Sistema
Financeiro da Habitação  . . . . . . . . . . . . . . 172

COAÇÃO IRRESISTÍVEL - Exige o art. 22 do Código
Penal que, para a exclusão da culpabilidade, seja
a coação irresistível, inevitável, insuperável,
atual, uma força a que o coato não pode subtrair-
se ou enfrentar. - Tentativa - Coação irresistível -
Penas alternativas - Crime hediondo  . . . . . 265

COBRANÇA - V. Competência recursal  . . . . . 54

- V. Administração pública - compra de mercadorias
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

- V. Falência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

CÓDIGO CIVIL
- Art. 232 (2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
- Art. 348 (1916)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
- Art. 586 (2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
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- Art. 1.523, I (2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
- Art. 1.601 (2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
- Art. 1.604 (2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
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- Art. 273, § 1º e § 1º-B, I e III  . . . . . . . . . . . . . . 255
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- Art. 135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

COISA JULGADA MATERIAL - V. Embargos à exe-
cução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

COMPETÊNCIA - O juiz de primeiro grau não tem
legitimidade funcional para decidir sobre com-
petência original do juízo de segundo grau,
devendo, na hipótese de não se considerar com-
petente, extinguir o processo, e não declinar da
competência. - Extinção do processo  . . . . . 123

- V. Sindicato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

COMPETÊNCIA RECURSAL - Compete ao Tribunal de
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de recurso interposto contra decisão proferida em
mandado de segurança, impetrado contra ato de
Delegado de Polícia Civil da Delegacia
Especializada de Repressão a Furto e Roubo de
Veículos determinativo de apreensão de veículo
para investigação policial acerca de furto, uma vez
que o fundo de direito se prende à prática de ilícito
penal inserido no capítulo dos crimes contra o
patrimônio. - Mandado de segurança - ato de dele-
gado de polícia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

- Na execução de débito, resultante da condenação,
pelo Tribunal de Contas, de ex-prefeito municipal,
o Ministério Público atua como mero substituto
processual do município, único beneficiário do
crédito executado. Nesse caso, embora o municí-
pio não figure como parte, no aspecto formal, é
ele o principal interessado no resultado do
processo, motivo pelo qual caberá ao Tribunal de
Justiça a competência para o julgamento do
recurso de agravo de instrumento manejado
contra decisão interlocutória proferida na ação de
execução.

- VV.vv.: - É do Tribunal de Alçada a competência  recur-
sal para o julgamento de ação de execução de cer-
tidão de débito do Tribunal de Contas proposta pelo
Ministério Público contra ex-prefeito, sendo
inaplicável a norma constitucional contida na alínea
a do inciso II do art. 106 da Constituição Estadual,
pois não há participação do município na relação
jurídico-processual. - Execução por título judicial
promovida pelo Ministério Público contra ex-prefeito
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

- Compete ao Tribunal de Alçada, e não ao Tribunal de
Justiça, julgar agravo de instrumento manejado
contra decisão que indefere pedido de citação do
município para integrar a lide secundária, na
condição de denunciação da lide, em ação de
cobrança, pois a competência recursal de que trata
o art.106, II, a, da Constituição do Estado de Minas
Gerais será do Tribunal de Justiça apenas quando
o município estiver integrado à lide. - Cobrança -
Denunciação da lide - município - Agravo de instru-
mento - citação do muncípio  . . . . . . . . . . . . . . 54

- Compete ao Tribunal de Alçada, e não ao Tribunal de
Justiça, o julgamento de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida em
ação de execução de honorários advocatícios pro-
movida pelo próprio advogado, em nome próprio,
visando ao recebimento de verba honorária fixada
nos autos de habilitação de crédito em falência, pois
se trata de crédito pessoal e particular sem reflexo
na causa falimentar.

- A ação de execução de honorários advocatícios, ainda
que decorrente de condenação imposta nos autos
de habilitação de crédito em falência, não adquire a
natureza desta ação, mas conserva o caráter obri-
gacional sem qualquer liame com o pedido de
falência. - Honorários de advogado  . . . . . . . . . 56

- Tratando-se de contenda em que se discute a
respeito da integração ou não do município na
lide em ação de indenização, quando se indeferiu
o pedido de sua convocação, compete ao
Tribunal de Justiça o julgamento do agravo de
instrumento interposto contra tal decisão, se nela
foi enfrentada, inclusive, questão relativa ao
próprio mérito. Nesse caso, remanesce o
interesse do ente municipal, sendo de se aplicar
o art. 106, II, a, da Constituição do Estado de
Minas Gerais. - Denunciação da lide - município -
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

COMPETÊNCIA RECURSAL CRIMINAL - O órgão de
segundo grau, ao apreciar a apelação criminal, não
pode desclassificar o crime de sua competência
recursal e decliná-la para outro tribunal que o seja,
diante da nova classificação jurídica, a fim de que
este prossiga no julgamento. Tal julgamento não
pode sofrer cisão, devendo-se observar a unici-
dade da decisão. Se a infração capitulada na
denúncia e constante na parte dispositiva da sen-
tença tornou certa a competência do tribunal que
recebeu a apelação, tendo ocorrido o adentra-
mento do mérito, esta competência não mais pode
ser modificada, mesmo diante de eventual desclas-
sificação do delito. Nesta hipótese, vige o princípio
da prorrogação de competência traçado no art. 81
do CPP, já que não é admissível a análise do
mérito por cortes distintas, de idêntica posição
hierárquica. - Desclassificação do crime  . . . . . 43

CONCURSO MATERIAL - V. Protesto por novo
Júri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

CONCURSO PÚBLICO - Considerando-se que a lei
exige, para a investidura no cargo de policial militar,
a aprovação em exame psicotécnico, não pode
este ser afastado a pretexto de se resguardar fato
consumado. 

- A Teoria do Fato Consumado é inaplicável quando a
decisão que sustentava a nomeação do candidato
deixou de existir em virtude da reforma da decisão
pelo TJMG, não havendo direito líquido e certo a ser
amparado. - Policial militar - Exame psicotécnico -
Teoria do  fato consumado  . . . . . . . . . . . . . . . . 68

- 1. Ato do Poder Público que, após ultrapassado o
primeiro biênio de validade de concurso público,
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institui novo período de dois anos de eficácia do
certame ofende o art. 37, III, da CF/88.

- 2. Nulidade das nomeações realizadas com funda-
mento em tal ato, que pode ser declarada pela
Administração sem a necessidade de prévio
processo administrativo, em homenagem à
Súmula STF n° 473.

- 3. Precedentes.

- 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

CONDENADO EX-POLICIAL - V. Pena - cumprimento
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(CLT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Art. 36, § 7º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
- Art. 106, I, d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Art. 106, II, a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/54/58
- Art. 106, II, e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
- Art. 106, II, h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Art. 214, § 5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ADCT
- Art. 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
- Art. 106  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- Art. 24, VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
- Art. 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
- Art. 30, V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
- Art. 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
- Art. 37, III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
- Art. 37, X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
- Art. 40, § 7º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
- Art. 129, inciso I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- Art. 129, inciso III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
- Art. 105, I, c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
- Art. 145, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
- Art. 150, IV, § 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
- Art. 155, § 2º, X, a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
- Art. 155, XII, c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
- Art. 195, § 5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

ADCT
- Art. 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - V. Habeas corpus
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

CONSUNÇÃO - V. Porte ilegal de arma de fogo
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

CONTRATO DE MÚTUO - V. Sistema Financeiro da
Habitação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - V. Prescrição  . . . . . . 84

CRIME AMBIENTAL - V. Denúncia  . . . . . . . . . 292

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - A pre-
sunção de que o sócio-gerente é o responsável
por todos os atos da administração da empresa
só pode ser elidida por prova contundente.

- Nos crimes contra a ordem tributária que envolvem
pessoas jurídicas, a responsabilidade recai
sobre aquele que detém os poderes da adminis-
tração.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Impõe-se a
absolvição do réu acusado da prática do delito
descrito no art. 273, § 1º e § 1º-B, I e III, do Código
Penal, quando não restar comprovada a intenção do
agente em comercializar o produto.

- Para a configuração do delito do art. 273 do Código
Penal, é indispensável o exame pericial adequa-
do para a comprovação da nocividade do produ-
to. - Falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuti-
cos ou medicinais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

CRIME DE DANO - Comete o crime de dano qualifi-
cado aquele que, propositadamente, atinge viatu-
ra da Polícia Militar com seu veículo, deterioran-
do o patrimônio do Estado. - Desacato  . . . . 247

CUSTAS E HONORÁRIOS - V. Pedido - reconhe-
cimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

DANO À COISA PÚBLICA - V. Incêndio  . . . . 268

DANO MATERIAL - Para arbitramento da indenização
por danos materiais, devem-se considerar os rendi-
mentos prováveis da vítima e o limite de idade de 65
anos, média de duração de vida do homem
brasileiro. - Responsabilidade objetiva do Estado -
Homicídio praticado por policial militar contra civil -
Dano moral - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . 91

DANO MORAL - Em caso de morte daquele que sofreu
dano moral, os  herdeiros não possuem interesse de
agir para pleitear a indenização,  por se tratar de
direito personalíssimo daquele que foi alcançado
pelo sofrimento moral. - Direito personalíssimo  . 73
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- A indenização por dano moral deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a
reparação enseje enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento ser feito com moderação,
proporcionalidade ao grau de culpa, ao porte
financeiro das partes e de acordo com os critérios
sugeridos pela doutrina e jurisprudência. -
Responsabilidade objetiva do Estado - Homicídio
praticado por policial militar contra civil - Dano
material - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

-  O dano moral consiste na lesão a um interesse que
visa à satisfação de um bem extrapatrimonial
contido nos direitos da personalidade como a
vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra,
a intimidade, o decoro e a imagem, ou nos atri-
butos da pessoa como o nome, a capacidade e o
estado de família. Assim, o fato de os autores
terem de abandonar a sua residência, em razão
do desabamento parcial do imóvel e do compro-
metimento da fundação do prédio, por si só, não
serve como sustentáculo para indenização por
dano moral, mas tão-somente para indenização
pelos prejuízos materiais sofridos.

- V.v.p.: - O constrangimento psíquico sofrido pelos
autores e sua família, ao serem desalojados
abruptamente de sua residência, em face do
desabamento parcial do prédio e comprometi-
mento de sua fundação gera indenização por
dano moral. - Responsabilidade civil do município
- Águas pluviais - Indenização  . . . . . . . . . . 117

- V. Energia elétrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

- O dano moral se caracteriza pela imposição de
distúrbio psicológico decorrente da ofensa sofrida.
Dificilmente se consegue provar concretamente a
sua existência, devendo-se, então, presumi-lo em
razão da natureza e da gravidade dos fatos. A
indenização deve compensar a dor sofrida e punir o
ofensor, não havendo necessidade de prova do
dano moral, mas dos fatos que o constituem. -
Energia elétrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

- V. Cartório de protesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

- A conduta daquele que, no exercício do direito à juris-
dição constitucionalmente garantido, recorre ao
Poder Judiciário para buscar ressarcir-se daquilo
que entende devido não constitui ato ilícito cau-
sador de dano moral. A simples existência do lití-
gio não configura dano moral, sendo inadmissível
considerar ofensiva à honra do demandante a alo-
cação processual de seu adversário através de
advogado. - Ato ilícito - Princípio da publicidade -
Cartório de protesto - Dano patrimonial  . . . . 190

- A responsabilidade civil do Poder Público - objetiva -
tem, à conta de requisitos essenciais, a ação ou
omissão administrativa e o dano dela resultante,
sendo imprescindível o nexo causal entre ambos,
demonstrado salienter tantum. Pacífico é o direito à
reparação do dano moral, desde que emane de ato
lesivo. Se o ato administrativo de punição de servi-
dora pública não foi antecedido do devido processo
legal em que se lhe assegurassem a ampla defesa
e o contraditório, tendo-se baseado em mera
sindicância da qual sequer lhe foi dado conheci-
mento, não tem ele (o ato) como prevalecer. E não
tem, porque eivado de abusividade e arbi-
trariedade, causando transtornos morais à servido-
ra, tido em conta o comprovado constrangimento
por ela suportado, advindo de sua exoneração do
cargo de diretora escolar, simplesmente por ter
determinado o fechamento de escola em data na
qual havia sido determinado ponto facultativo em
todas as repartições municipais.  . . . . . . . . . . 207

- A fixação da indenização por danos morais deve ser
estabelecida em quantia que constitua uma
punição para o causador do dano e uma com-
pensação para a vítima, sem que, contudo, fique
caracterizado o enriquecimento sem causa. -
Prisão ilegal - Indenização  . . . . . . . . . . . . . . 211

DANO PATRIMONIAL - V. Cartório de protesto 190

DECRETO ESTADUAL
- Nº 36.033, de 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
- Nº 36.829, de 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
- Nº 36.829, de 1995, art. 1º  . . . . . . . . . . . . . . . 180

DECRETO-LEI FEDERAL
- Nº 3.688, de 1941, art. 61 (Lei das Contravenções

Penais)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

DEFENSOR PÚBLICO - O defensor público, quando
atua no processo como membro da instituição a
que pertence, não possui legitimidade para
ajuizar, em nome próprio, execução com vistas a
receber os honorários de sucumbência  relativos
à ação em que interveio. - Honorários de advo-
gado - Sucumbência - Ilegitimidade ativa ad
causam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

DENÚNCIA - O Ministério Público, nos termos do art.
129, inciso I, da Constituição da República, tem o
poder investigatório ínsito na titularidade da ação
penal.

- A denúncia subscrita por Procurador de Justiça que
integra Comissão Especial de Grupo de Trabalho
designado pelo Procurador-Geral de Justiça está
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autorizada pela Lei Orgânica do Ministério
Público, afastada a eiva quanto ao desrespeito à
regra do Promotor Natural.

- A denúncia deve ser recebida se a conduta descri-
ta se ajustar ao tipo e estiver amparada em
provas que, em tese, lhe dêem fundamento.

- VV.vv.p.: - O Ministério Público não tem competên-
cia para promover diretamente investigação
criminal, ante a ausência de expressa previsão
constitucional, não lhe aproveitando a justificativa
de poder expedir notificações nos procedimentos
administrativos de sua competência ou de poder
exercer outras funções que lhe forem conferidas,
desde que compatíveis com a sua finalidade. -
Ministério Público - promoção direta de investi-
gação criminal - Processo-crime de competência
originária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

- Se a denúncia oferecida contra o prefeito atende
aos requisitos do art. 41 do CPP, porquanto
descreve fato que, em tese, constitui crime pre-
visto na Lei 9.605/98, estando lastreada em ele-
mentos que evidenciam o fumus boni juris, rela-
tivos à materialidade e autoria da infração penal,
havendo nos autos informações de que os resí-
duos sólidos do município vinham sendo atirados
a céu aberto, sem o devido controle, causando
poluição, há motivos suficientes para a perse-
cução penal, devendo-se receber a denúncia. -
Prefeito - Crime ambiental - Lixão  . . . . . . . 292

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EX-PREFEITO - V.
Vencimentos - cobrança  . . . . . . . . . . . . . . . 99

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MUNICÍPIO - V.
Competência recursal  . . . . . . . . . . . . . . 54/58

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - V. Pensão previ-
denciária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

DEPOSITÁRIO JUDICIAL - O depositário de bem
imóvel tombado pelo IEPHA, nomeado pelo juiz,
não tem legitimidade para recorrer do valor fixado
para os seus honorários, tendo em vista que é
mero auxiliar do juízo, não se enquadrando nas
hipóteses do art. 499 do CPC. Recurso não co-
nhecido. - Honorários - Ilegitimidade para recorrer
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

DESACATO - Incide nas sanções do art. 331 do
Código Penal, comentendo o crime de desacato, o
indivíduo que menospreza e ofende funcionáio
público no exercício de suas funções, especial-
mente quando desfere um tapa no rosto de policial
militar. - Crime de dano  . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME - V.
Competência recursal criminal  . . . . . . . . . 43

- V. Atentado violento ao pudor  . . . . . . . . . . . 253

DESPESA PÚBLICA - Esta Corte firmou entendi-
mento de que são inconstitucionais dispositivos
de cartas estaduais, inclusive emendas, que
fixem vencimentos ou vantagens, concedam sub-
venção ou auxílio, ou que, de qualquer modo,
aumentem a despesa pública, tendo em vista que
é da competência do chefe do Poder Executivo a
iniciativa de lei sobre a matéria.

- Ação direta de inconstitucionalidade julgada proce-
dente. (STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

DIREITO PERSONALÍSSIMO - V. Dano moral 73

DIVÓRCIO CONSENSUAL - V. Audiência de con-
ciliação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

DIVÓRCIO DIRETO - No divórcio direto, não há
lugar para se discutir culpa, e sim dimensiona-
mento do tempo.

- Os honorários na ação de divórcio direto, em que
não se discute culpa, mas somente tempo, são
devidos se, ao invés de anuir, a parte contrária
contesta o pedido e faz instaurar a lide.

- Observado o regime de bens, nada impede ao juiz, no
processo de divórcio direto, de proceder à partilha,
determinando que os bens sejam divididos meio a
meio. Sendo maiores e capazes as partes, nada
impede, portanto, que, querendo, transijam após
sobre outra modalidade consensual de partilha, que
melhor lhes atenda. - Alimentos - Partilha de bens -
Honorários de advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

DNA - V. Cerceamento de defesa  . . . . . . . . 201

- V. Investigação de paternidade  . . . . . . . . . . 201

DOAÇÃO COM ENCARGO - Tratando-se de doação
com encargos, o donatário é obrigado a cumpri-
los, caso forem a benefício do doador, de terceiro
ou do interesse geral, nos termos da lei de regên-
cia. Não realizada a obrigação pelo donatário, o
doador possui o legítimo direito de requerer a
restituição do bem e reverter a doação realizada. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

DOENÇA GRAVE - V. Prisão domiciliar  . . . . 276
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DOUTRINA - A Responsabilidade civil no parágrafo
único do art. 927 do Código Civil e alguns apon-
tamentos do direito comparado - Dr. Leonardo de
Faria Beraldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

- A Doutrina do direito natural em Tomás de Aquino -
Doutrina - D. Odilon Moura  . . . . . . . . . . . . . . 31

- Reflexões sobre a averbação das sentenças de sepa-
ração judicial e de divórcio no registro de imóveis -
Doutrina - Roseni Aparecida de Oliveira  . . . . . . 39

DOUTRINA DO DIREITO NATURAL EM TOMÁS DE
AQUINO, A - Doutrina - D. Odilon Moura  . . . . 31

EMBARGOS À EXECUÇÃO - É inadmissível a
modificação dos efeitos da coisa julgada material
por meio de embargos à execução fundada em
título executivo judicial, uma vez que estes se
restringem às hipóteses elencadas no art. 741 do
CPC, cuja enumeração é taxativa e não admite
interpretação extensiva. - Título executivo judicial
- Coisa julgada material  . . . . . . . . . . . . . . . .102

EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL
- Nº 09, de 1993  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
- N° 49, de 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ENERGIA ELÉTRICA - Admite-se o corte de energia
elétrica no caso de inadimplência do consumidor,
desde que devidamente notificado. Todavia,
quando o inadimplente for o Poder Público
municipal, a companhia energética não pode
suspender o fornecimento de energia, em atendi-
mento ao princípio da supremacia do interesse
público sobre o particular, pois o interesse da
municipalidade em fornecer energia elétrica aos
seus munícipes é público e, por isso, sobrepõe-
se aos interesses privados daquela companhia. -
Interesse público - Município inadimplente -
Mandado de segurança - Autoridade coatora -
Legitimidade para recorrer  . . . . . . . . . . . . . . 112

- Provada a fraude praticada pelo consumidor de ener-
gia elétrica, lícita é a cobrança dos valores refe-
rentes ao consumo do período pela concessionária
do serviço público, bem como a hipótese de corte do
fornecimento, previamente comunicada, em caso de
inadimplemento.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

- O corte de energia elétrica efetuado pela compa-
nhia energética nos casos em que o consumidor
já houver quitado suas contas gera indenização a

título de dano moral, pois qualquer pessoa cons-
ciente de seus direitos e deveres se sente ofen-
dida e humilhada quando, após ter cumprido pon-
tualmente a obrigação de pagar, tem sua energia
cortada. - Dano moral  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

- V. Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

ERRO DE TIPO - V. Uso de documentos falso  . 239

ESCRITURA PÚBLICA - V. Nascituro - reconheci-
mento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO - O ter-
ceiro, na estipulação realizada em seu favor, é
estranho ao contrato no momento da sua reali-
zação, tendo interesse meramente econômico na
demanda ajuizada por um dos estipulantes para
modificar a cláusula estipuladora, não podendo, por
isso, figurar no pólo passivo da ação, a qual deverá
ser endereçada em face do outro contratante. -
Ilegitimidade passiva ad causam  . . . . . . . . . . 155

EXAME PSICOTÉCNICO - V. Concurso público  . 68

EX-MULHER - V. Pensão previdenciária  . . . . 220

EXECUÇÃO - A fluência do prazo de prescrição da
ação executiva, previsto em lei uniforme, não
extingue a obrigação em si mesma, que subsis-
tirá pelo prazo previsto na lei civil. - Prescrição -
Hipoteca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

EXECUÇÃO FISCAL - Segundo a orientação
jurisprudencial dominante, tem-se admitido a
citação dos sócios-gerentes na execução fiscal,
como responsáveis tributários por substituição,
mesmo que seus nomes não constem da cda,
uma vez que se lhes aplica o disposto no art. 568,
V, do Código de Processo Civil. 

- A inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da
execução torna-se imperativa, quando se constata
a ausência de bens de sua propriedade a penhorar
aliada ao fato de haver fortes indícios de encerra-
mento das atividades de forma irregular sem prévia
dissolução legal e sem o pagamento dos impostos
devidos, o que constitui infração da lei (art. 135 do
CTN). - Sócio-gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

- Em execução fiscal, a responsabilidade do sócio-
gerente pelo débito tributário é pessoal e não
atinge a meação da mulher, a qual só é compro-
metida mediante prova, cujo ônus é do credor
(Súmula 251 do STJ), de que o produto da
infração foi revertido em benefício da família, visto

- E -
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que são excluídas da comunhão as obrigações
provenientes de atos ilícitos (art. 1.668 do novo
Código Civil). - Penhora - meação da mulher -
Sócio-gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

- V. Pré-executivdade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

- É inadmissível a citação, de ofício, dos herdeiros de
sócios, para que sejam incluídos no pólo passivo
da execução fiscal, se não houve requerimento
da Fazenda Pública exeqüente nesse sentido.

- Impossível se executarem herdeiros de sócios não
gerentes, cujos óbitos se deram antes do exercí-
cio fiscal em que ocorreram os fatos geradores. -
Citação de ofício - Herdeiros de sócios  . . . 198

- Se a Fazenda Pública opõe execução fiscal, embora
já quitado o débito,  e somente dela desiste depois
que o executado se manifesta nos autos, por inter-
médio de advogado que foi obrigado a contratar
para promover sua defesa,  opondo embargos ou
não, deve ela suportar os ônus da sucumbência,
não podendo a mesma invocar em seu favor a
regra inserta no art. 26 da Lei nº 6.830/80, para  se
ver liberada do pagamento das despesas proces-
suais e da verba de patrocínio.  . . . . . . . . . . 224

EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL PROMOVIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA EX-
PREFEITO - V. Competência recursal  . . . . 49

EXECUÇÃO PENAL - V. Pena - cumprimento 246

- V. Recurso de agravo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - Impõe-se o reco-
nhecimento da extinção da punibilidade do acu-
sado pela ocorrência da prescrição prevista no
art. 109, V, do CP, se entre a data do recebimento
da denúncia e a da publicação da sentença
mediou lapso temporal superior a 04 (quatro)
anos, considerando-se que a pena em concreto
se estabeleceu no patamar de 01 (um) ano e não
houve recurso do Ministério Público. - Prescrição
criminal - Incêndio - Prova indiciária - Dano à
coisa pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

FALÊNCIA - Mera impontualidade do devedor é insu-
ficiente para a decretação da falência, admitida
esta somente se houver prova inconteste de que a
atividade do comerciante devedor é inviável, sendo
imprescindível, para tal decreto, a comprovação da
inexistência de bens que possam satisfazer o

crédito, pois as conseqüências do decreto de falên-
cia são desastrosas, motivo pelo qual, na atuali-
dade, tem sido prestigiado o princípio da preser-
vação da pessoa jurídica. Assim, ausente aquela
comprovação, ressaltando-se, ademais, que o
pedido de falência não pode ser utilizado como
sucedâneo de ação de cobrança, deve-se indeferir
o pedido de quebra. - Impontualidade - Princípio da
preservação da pessoa jurídica - Cobrança -
Agravo de instrumento - Preclusão  . . . . . . . . 226

FALSA IDENTIDADE - O acusado que informa falsa-
mente à autoridade policial ou judiciária sobre sua
identidade não comete o crime previsto no art. 307
do Código Penal, uma vez que o delito de falsa
identidade exige o dolo específico voltado para a
obtenção de vantagem ilícita, o que não fica
configurado quando o agente visa exercitar elemen-
tar ânimo de autodefesa. - Pena  . . . . . . . . . . 244

FALSIDADE IDEOLÓGICA - Comete crime de falsi-
dade ideológica, previsto no art. 299 do Código
Penal, o agente que faz inserir declaração falsa
em boletim de ocorrência, nele consignando o
desaparecimento de talonário de cheques em
branco e assinados, para proceder à sustação
dos mesmos, com o fim de causar prejuízos a ter-
ceiros. - Pena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A
FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS - V.
Crime contra a saúde pública  . . . . . . . . . 255

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR -
Comete o crime de falsificação de documento
particular o médico que, visando ocultar as falhas
e erros cometidos no caso, dias após o óbito do
paciente, busca as papeletas e registros de pro-
cedimentos médicos para complementar os
dados ali lançados, inserindo neles informações
que antes faltavam em relação aos procedimen-
tos que não poderia ter deixado de observar
quando do tratamento ministrado ao paciente. -
Médico - Papeletas e registros de procedimentos
médicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

FAZENDA PÚBLICA - V. Execução fiscal  . . . . . 220

FÉRIAS - INDENIZAÇÃO - O servidor público, por
ocasião de sua aposentadoria, tem direito à inde-
nização das férias regulamentares não gozadas,
em razão do princípio que rege o sistema jurídico
que proíbe o locupletamento ilícito e por aplicação
analógica da sistemática prevista para férias-
prêmio.

- F -
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- O prazo inicial da prescrição do direito de pleitear a
indenização das férias não gozadas é o momento
do ato de aposentadoria, quando o servidor não
poderá mais usufruí-las.

- O direito introduzido de receber férias acrescidas de
um terço veio a ser positivado somente a partir da
Constituição Federal de 1988, não podendo
alcançar situações que se consolidaram em data
anterior a sua vigência. - Prescrição - Servidor
público - Aposentadoria  . . . . . . . . . . . . . . . . 160

FILIAÇÃO - V. Nascituro - reconhecimento  . 219

FUNDAÇÃO ESTADUAL - As fundações públicas
estaduais, que possuem patrimônio próprio, per-
sonalidade jurídica e detêm autonomia adminis-
trativa e financeira, têm capacidade para respon-
der pelos débitos pleiteados por aqueles que
integram seu quadro de pessoal, pelo que devem
figurar no pólo passivo de ação de cobrança de
reajuste de vencimento intentada por seus servi-
dores, não justificando a ingerência do Estado.  

- Diante da interpretação sistemática dos Decretos
Estaduais 36.033/94 e 36.829/95, forçoso reco-
nhecer o direito dos servidores da Fhemig-
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - a
receberem o reajuste previsto no art. 1º do Decreto
nº 36.829/95. - Legitimidade passiva ad causam -
Servidor público - Vencimentos  . . . . . . . . . . . 180

GUARDA DE MENOR - Se o menor mora com a mãe e
a avó, na casa desta, não há que se falar em aban-
dono moral e econômico do menor para justificar
transferência de guarda, mormente quando a mãe
trabalha e é correta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

HABEAS CORPUS - V. Alimentos  . . . . . . . . . 217

- V. Livramento condicional  . . . . . . . . . . . . . . 252

- A determinação de que o réu que respondeu solto
ao processo se recolha à prisão para apelar não
constitui constrangimento ilegal, se ele é reinci-
dente e foi constatado que ameaçou as teste-
munhas antes da sessão de julgamento do
Tribunal do Júri.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

- 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendi-
mento de que o habeas corpus não é a via ade-
quada para se atribuir efeito suspensivo a agravo
de instrumento, recurso especial ou recurso extra-

ordinário, pedido que normalmente é veiculado por
medida cautelar inominada e somente é acolhido
em casos excepcionalíssimos. Precedentes do STJ
e do STF.

- 2. Os recursos de natureza extraordinária não têm,
em regra, efeito suspensivo, razão pela qual
eventual interposição não tem o condão de
impedir a imediata execução do julgado, com a
expedição de mandado de prisão contra o réu
para o início do cumprimento da pena. 

- 3. Ordem denegada. (STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . 318

HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA - É da com-
petência do Tribunal de Justiça, e não do Tribunal
de Alçada, o julgamento de habeas corpus impe-
trado para desconstituir ou tornar sem efeito
decreto de prisão temporária imposta no curso de
investigações policiais que versam sobre a
prática, em tese, de crimes de roubo e recep-
tação, com fortes indícios de que houve também
formação de quadrilha, conforme inteligência do
art. 106, I, d, e II, h, da Constituição do Estado de
Minas Gerais. - Prisão temporária - formação de
quadrilha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

HERDEIROS DE SÓCIOS - V. Execução fiscal  . 198

HIPOTECA - Subsistindo a relação jurídica principal
e não ocorrendo nenhuma das formas de
extinção, expressamente prevista na lei civil, sub-
siste a hipoteca, que está vinculada ao cumpri-
mento ou à extinção da dívida sobre a qual foi
instituída para dar garantia. - Execução -
Prescrição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL - V. Responsabilidade objetiva
do Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

HONORÁRIOS - V. Depositário judicial  . . . . . 178

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - V. Competência
recursal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

- V. Divórcio direto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

- V. Mandado de segurança  . . . . . . . . . . . . . . 121

- V. Defensor público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

HORA EXTRA - Inadmissível a incorporação de
parcela antes percebida a título de gratificação
por trabalho extraordinário aos vencimentos de

- G -

- H -
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servidor, desde que se trata de vantagem, por
índole, de caráter transitório e contingente, con-
cedida ao mesmo servidor em face de condições
excepcionais do serviço e que não se incorpora,
pois, automaticamente, aos vencimentos, a não
ser por expressa disposição de lei, por mera libe-
ralidade do legislador. - Servidor público -
Vencimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

- O ato da Administração de suprimir o trabalho
extraordinário é fruto do poder discricionário con-
cedido ao administrador público, para que faça
opções tendo em vista sempre o interesse
público. - Servidor público - Vencimentos  . . 193

ICMS - A alteração no regime de compensação do
ICMS, advinda da Lei Complementar nº 102/00,
editada com fincas no art. 155, XII, c, da CF, pode
ser detalhada no Estado por decreto, já que lei
estadual contrária à lei complementar deixa de
ter aplicabilidade. 

- O regramento constitucional da não-cumulatividade
do ICMS não tem a conotação que muitos lhe
querem dar. Se, de um lado, a Constituição
Federal previu a não-cumulatividade, de outro,
ensejou que a lei complementar disciplinasse o
regime de compensação do imposto, em clara
demonstração de que a sistemática deve ter
regras.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

- A operação de remessa de granito à exportação
está fora do campo da incidência de ICMS, sendo
irrelevante o fato de o produto ter sido recortado
e polido no estabelecimento do exportador. -
Imunidade tributária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - V. Defensor
público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

ILEGITIMIDADE PARA RECORRER - V. Oficial de
registro de imóveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

- V. Depositário judicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - V.
Estipulação em favor de terceiro  . . . . . . . 155

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - V. Taxa  . . . . . . . . 84/234

IMISSÃO DE POSSE - A antiga ação de imissão de
posse como procedimento especial não existe no
Código de 1973, podendo a reivindicatória, no
entanto, receber antecipação de tutela, desde
que satisfeitos os requisitos do art. 273 do CPC,

o que, no entanto, se nega, se não houver a pre-
sença de todos, inclusive do periculum in mora
ou do abuso  de  direito. - Reivindicatória - Tutela
antecipada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

IMPONTUALIDADE - V. Falência  . . . . . . . . . . 226

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR - V.
Atentado violento ao pudor  . . . . . . . . . . . 253

IMPRESCRITIBILIDADE - V. Negatória de pater-
nidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

IMPUGNAÇÃO - V. Sindicato  . . . . . . . . . . . . . 199

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Deve ser reconhecida a
imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, a, da
Constituição Federal, relativa aos produtos indus-
trializados remetidos ao exterior. - ICMS  . . . . 176

- V. IPTU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

INCÊNDIO - Pode o magistrado proferir decisão con-
denatória baseada única e exclusivamente em
prova indiciária, principalmente em se tratando
de crime de incêndio (art. 250 do CP), que, em
regra, é cometido na clandestinidade, revelando-
se difícil a obtenção de prova direta, pelo que hão
de ser admitidos os indícios para efeito de sua
comprovação.

- Aquele que provoca incêndio em prédio de prefeitura,
causando a sua danificação e expondo a perigo o
patrimônio público, comete o crime do art. 250, § 1º,
inciso II, b, do CP, não podendo tal delito ser
absorvido pelo crime de dano à coisa pública,
porquanto o dano constitui a própria qualificadora
do delito de incêndio. - Prova indiciária - Dano à
coisa pública - Prescrição criminal - Extinção da
punibilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - V. Ação civil
pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

INDENIZAÇÃO - V. Competência recursal  . . . 58

- V. Permissão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

- V. Responsabilidade objetiva do Estado  . . . . 91

- V. Dano material  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

- V. Responsabilidade civil do município  . . . 117

- V. Dano moral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

- V. Energia elétrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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- Sendo o Estado titular do jus puniendi, exercendo,
para isso, o jus persequendi in judicio, e com-
petindo ao juiz decidir se a acusação é procedente
ou não, a persecução penal sofrida pelo acusado
e a sua prisão somente podem consistir em cons-
trangimento passível de indenização quando hou-
ver abuso ou ilegalidade da atividade estatal. A
prisão efetivada com observância das normas
processuais e materiais atinentes à espécie e que
não constituiu ato arbitrário e abusivo do Estado
não gera para este a obrigação de indenizar. 

- A prisão em flagrante frustrada não conduz neces-
sariamente à indenização, eis que não teria sen-
tido lógico o fato de o legislador prever uma
situação de flagrante impróprio ou presumido, em
que não se admitisse o equívoco, afastando a
ilegalidade ou abuso do ato. 

- Os direitos à honra e à dignidade humana não
podem ser considerados absolutos, pois há de
prevalecer o interesse público, exigindo do
Estado-juiz adotar providências admitidas no
ordenamento jurídico como forma de restrição à
sua ampla manifestação. - Prisão - flagrante
impróprio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

- Tem direito à indenização por danos morais e materi-
ais a vítima de prisão ilegal, resultante de processo
penal irregular. - Prisão ilegal - Dano moral . . . 211

- Fica evidenciada a obrigação de indenizar, se
demonstrado salienter tantum o nexo causal
entre o fato ensejador do pedido indenizatório e o
dano causado, ou seja, ter havido negligência do
preposto da empresa estatal fornecedora de
energia elétrica, ao lançar débito automático na
conta corrente do consumidor em valor cinqüen-
ta vezes maior do que o devido, desatenção que
lhe causou prejuízo, por frustrar a realização de
negócio dependente do quantum indevidamente
debitado em sua conta, desfalcando-a. - Energia
elétrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

- A ocorrência de dano em virtude de falha do serviço
público impõe o seu ressarcimento, se o cidadão
em nada contribuiu para o mesmo. Assim, deve
ser indenizada a pessoa que foi presa indevida-
mente em virtude de uso de seus documentos
por terceiro, se comunicou o extravio a tempo e
modo ao serviço público competente, o qual se
omitiu nos cuidados devidos em relação a tal
fato. - Prisão ilegal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 1. Agravo regimental
contra decisão que deu provimento ao especial
da parte-agravante.

- 2. O acórdão a quo considerou legal o procedimento
adotado para imposição de penalidade pela prática
de infração de trânsito.

- 3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê mais de
uma notificação ao infrator: uma quando da
lavratura do auto de infração, ocasião em que é
disponibilizado prazo para oferecimento de defe-
sa prévia; e outra quando da aplicação da penali-
dade pela autoridade de trânsito.

- 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica
e iterativa no sentido de que é ilegal, como
condição para o licenciamento, a exigência do
pagamento de multa imposta sem prévia notifi-
cação do infrator para defender-se em processo
administrativo. É garantido o direito de renovar
licenciamento de veículo em débito de multas se
não houve a prévia e regular notificação do
infrator para exercitar seu direito de defesa.
Precedentes.

- 5. A autuação in facie do infrator torna inexigível pos-
terior notificação, sendo esta equivalente àquela
(art. 280, VI, do CTB). A notificação da autuação in
facie deve anteceder o lapso de 30 (trinta) dias para
que seja enviado o auto de infração para paga-
mento, em virtude de que este é o prazo mínimo
exigido pela legislação para o oferecimento da
necessária defesa prévia.

- 6. Se o veículo estiver na posse de outrem que não
o proprietário do veículo, este assume a respon-
sabilidade por tal ato, exceto se, comprovada-
mente, por meio de ocorrência policial ou justifica-
tiva de motivo de força maior ou caso fortuito, não
teve o proprietário agido para tal desiderato.
Precedentes.

- 7. Agravo regimental não provido. (STJ)  . . . . 308

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS-
IPSM - V. IPTU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF - Os
entes federativos possuem legitimidade para legislar
sobre matéria ambiental, podendo a legislação
estadual definir penalidades a serem aplicadas aos
violadores das normas de proteção ambiental.
Assim, tem o IEF-Instituto Estadual de Florestas
competência para impor sanções nos casos de
desobediência às normas ambientais, sendo legal a
aplicação de multa quando o autuado deixa de
realizar a prestação de contas ou a devolução das
GCAs-Guias de Controle Ambiental, consoante
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disposições contidas  no art. 24, VI, da CF; nos arts.
6º, V, § 1º, e 14 da Lei nº 6.938/81; no art. 70, § 1º,
da Lei nº 9.605/98; no art. 214, § 5º, da Constituição
do Estado de Minas Gerais; e no art. 54, II, anexo 18,
da Lei Estadual nº 14.309/02. - Normas ambientais -
violação - Auto de infração - Multa - Recurso
administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

INTERESSE PÚBLICO - V. Energia elétrica  . . 112

INTERVENTOR - V. Oficial de cartório  . . . . . 188

INTIMAÇÃO - V. Cerceamento de defesa  . . . 201

INVENTÁRIO - Tratando-se de inventário em que
todos os herdeiros são maiores e capazes, não
havendo discordância sobre a proposta de venda
do imóvel inventariado, não se afigura correta a
decisão do juiz que defere o pedido de alvará para
a alienação de apenas 50% (cinqüenta por cento)
do referido bem, pois, conforme disposição conti-
da no caput do art. 2.019 do Código Civil de 2002,
os bens insuscetíveis de divisão cômoda serão
vendidos judicialmente, e, após a venda, dividido
o valor apurado entre os herdeiros, motivo pelo
qual o alvará há de ser concedido integralmente,
e não somente na metade. - Alvará - Venda de
bem indivisível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

INVENTÁRIO NEGATIVO - O inventário negativo, em-
bora sem previsão no CPC, é admitido pela doutrina
e pela jurisprudência. Pede-se, com a sua proposi-
tura,  a declaração judicial de que o falecido não
deixou bens a serem inventariados, para atender-se
a alguma determinação legal, ou para evitar a causa
suspensiva do art. 1.523, I, do Código Civil de 2002. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - Da interpre-
tação do art. 232 do novo Código Civil, é de se
concluir pela presunção relativa de paternidade
daqueles que, em sede de investigação de pater-
nidade, se recusam a submeter-se à perícia
médica (exame de DNA). Referida norma tem
natureza processual por se tratar de meio de
prova, pelo que deve ser aplicada imediatamente
à sua entrada em vigor, na forma do art. 1.211 do
CPC. Tal presunção relativa somada à compro-
vada coincidência das relações sexuais mantidas
entre o investigado e a genitora do investigante
caracterizam elementos suficientes para a confir-
mação da declaração de paternidade. -
Cerceamento de defesa - Prova - Intimação -
DNA - Alimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

- V. Alimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

IPSEMG - O ex-servidor público estadual, que foi
mantido como segurado facultativo do Ipsemg, nos
termos do art. 5º da Lei Estadual nº 9.380/86, não
se submete às inovações normativas da Lei
Complementar nº 64/02, as quais não podem
retroagir em detrimento do ato jurídico perfeito,
mediante deliberação unilateral da autarquia previ-
denciária. - Segurado facultativo  . . . . . . . . . . 146

- O servidor que se filiou ao Ipsemg após completar 60
(sessenta) anos de idade insere-se na categoria dos
segurados facultativos, cujo falecimento gera a seus
dependentes somente o direito ao recebimento de
pecúlio, o que impõe a conclusão de que o Instituto
de Previdência é parte ilegítima para responder a
ação ordinária de pensão por morte, que, por força
da Lei nº 552/49, deve ser dirigida ao Estado de
Minas Gerais. - Reexame necessário - Ipsemg -
Segurado facultativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

IPTU - Nos termos da Lei Municipal nº 5.839/90,
revela-se isento de IPTU o imóvel declarado de
utilidade pública pela União, desde a imissão na
posse pelo expropriante e enquanto durar tal
condição. - Taxa - Limpeza pública - Iluminação
pública - Crédito tributário - Prescrição  . . . . . 84

- A Lei Federal nº 4.657/1942 - Lei de Introdução ao
Código Civil -, em seu art. 2º, § 1º, determina que
lei posterior revoga lei anterior no que lhe for con-
trária ou incompatível. Logo, se a legislação ante-
rior concedia benefícios fiscais a determinada
classe de contribuintes e esse estímulo foi revo-
gado por legislação posterior, o lançamento e a
cobrança do referido tributo devem ser efetuados
nos moldes da legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador.

- A planta de valores constitui um recurso prático
adotado pela Administração Pública para possi-
bilitar a instituição e arrecadação do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU). Trata-se de
um instrumento que, em nome do princípio da
praticidade, utiliza-se de presunções para deter-
minar o valor aproximado dos imóveis e zoneá-
los segundo as suas semelhanças (por exemplo,
características do terreno).

- O contribuinte que questiona a validade de legis-
lação municipal deve proceder à juntada da cópia
da lei cuja validade é questionada, já que cada
legislação municipal trata de modo diferente a sua
competência no que concerne às taxas de
serviços públicos. É certo que os limites estabele-
cidos pela Constituição Federal e pelo Código
Tributário devem ser respeitados, entretanto não
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há como se avaliar a validade ou invalidade
jurídica de uma lei perante o ordenamento sem
que se proceda à análise das prescrições norma-
tivas contidas na legislação municipal.  . . . . . 97

- O Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais-IPSM é uma autar-
quia estadual e, por isso, o imóvel de sua pro-
priedade está acobertado pela imunidade
tributária referente à cobrança do IPTU em razão
da finalidade previdenciária a que se destina, a
teor do art. 150, IV, § 2º, da CF, ainda que este-
ja eventualmente vazio.  - Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais-IPSM - Autarquia estadual -
Imunidade tributária - Taxa - Iluminação pública -
Limpeza pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Tratando-se de isenção
tributária onerosa prevista em convênio celebra-
do entre o Estado e o município e referendado
por atos legislativos, observado ao longo de
vários anos, inviável a sua supressão unilateral
à conta da necessidade de edição de lei especí-
fica para a respectiva concessão, sobretudo se
não denunciado o ajuste administrativo.  . . 135

ISSQN -  A locação de bens móveis espelha prestação
de serviços, eis que exige a manutenção de um
estabelecimento para atender aos seus clientes e
manter os seus produtos em condições de uso, em
resposta às exigências do mercado, o que carac-
teriza evidente obrigação de fazer, possibilitando a
cobrança do ISSQN sobre tais atividades.

- A exclusão da incidência do tributo denominado
ISSQN, em serviços de locação de bens móveis,
pela Lei Complementar nº 116/2003, há de ser
observada em atividades praticadas após a sua
edição, mantida, portanto, a tributação havida em
atividades levadas a efeito anteriormente à nova
situação legal.

- V.v.: - A locação de serviços, fato gerador da
cobrança do ISSQN, não se confunde com os
serviços oriundos dos contratos de locação de
bens móveis, conforme recente posicionamento
do STF, no Recurso Extraordinário 116.121/SP. -
Locação de bens móveis  . . . . . . . . . . . . . . 169

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - V.
Cerceamento de defesa  . . . . . . . . . . . . . . . 99

JÚNIA CAVALCANTI DINIZ - O caso do cavalo
"Melado" - Nota histórica - Memória do Judiciário
Mineiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

LEGÍTIMA DEFESA - A legítima defesa é uma
exceção e incumbe a quem a alega comprová-la,
não se podendo proceder à absolvição sumária
sem que ela resulte da prova dos autos, com
absoluta certeza. - Absolvição sumária - Ciúme -
Motivo fútil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - Há de se
reconhecer a legítima defesa de terceiro, quando
o réu usa de meio desproporcional por não haver
outro à sua disposição no momento da reação. -
Consunção - Porte ilegal de arma de fogo - Arma
de fogo - Lesão corporal grave  . . . . . . . . . . 296

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - V.
Alimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

- V. Fundação estadual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

LEGITIMIDADE PARA RECORRER - V. Autoridade
coatora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
- Nº 64, de 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
- Nº 101, de 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
- Nº 102, de 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

LEI ESTADUAL
- Nº 552, de 1949  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
- Nº 869, de 1952, art. 91 (Estatuto dos Funcionários

Públicos do Estado de Minas Gerais)  . . . . . 129
- Nº 7.163, de 1977, art. 207, § 2º  . . . . . . . . . . 182
- Nº 9.380, de 1986, art. 5º  . . . . . . . . . . . . . . . . 146
- Nº 10.745, de 1992  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
- Nº 11.404, de 1994, arts. 75 e 81  . . . . . . . . . . 246
- Nº 13.661, de 2000, art. 2º  . . . . . . . . . . . . . . . 246
- Nº 14.309, de 2002, art. 54, II, anexo 18  . . . . 109

LEI FEDERAL
- Nº 4.657, de 1942, art. 2º, § 1º (Lei de Introdução ao

Código Civil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
- Nº 5.478, de 1968, art. 13, § 2º  . . . . . . . . . . . 201
- Nº 6.368, de 1976 (Lei Antitóxicos)  . . . . . . . . 260

- Art. 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
- Art. 12, § 2º, I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

- Nº 6.830, de 1980, art. 26  . . . . . . . . . . . . . . . 224
- Nº 6.938, de 1981, art. 6º, V, § 1º   . . . . . . . . . 109
- Nº 6.938, de 1981, art. 14  . . . . . . . . . . . . . . . 109
- Nº 7.210, de 1984, art. 111 (Lei de Execução Penal)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
- Art. 117  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
- Art. 197  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
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- Nº 8.038, de 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
- Nº 8.072, de 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261/265

- Art. 2º, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
- Nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
- Nº 8.177, de 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
- Nº 8.560, de 1992, art. 1º, inciso II  . . . . . . . . . 219
- Nº 8.930, de 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
- Nº 8.935, de 1994, art. 36, § 1º  . . . . . . . . . . . 188
- Nº 8.935, de 1994, arts. 37 e 38  . . . . . . . . . . 156
- Nº 9.437, de 1997, art. 10, § 1º,  inciso III  . . . 270
- Nº 9.492, de 1997, art. 2º  . . . . . . . . . . . . . . . . 191
- Nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 308
- Nº 9.605, de 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

- Art. 70, § 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
- Nº 9.714, de 1998 (Lei das Penas Alternativas) 265

LEI MUNICIPAL (Belo Horizonte)
- Nº 5.839, de 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

LEONARDO DE FARIA BERALDO, Dr. - A
responsabilidade civil no parágrafo único do art.
927 do Código Civil e alguns apontamentos do
direito comparado - Doutrina  . . . . . . . . . . . . . 21

LESÃO CORPORAL - Se o auto de corpo de delito
informa que da lesão provocada pelo réu decorreu
perigo de vida para a vítima, a nova capitulação
deve ser a do art. 129, § 1º, II, do Código Penal, e
não a do art. 129, caput, do mesmo código. -
Pronúncia - Desclassificação do crime - Nova
capitulação jurídica do fato - Prejulgamento  . . 289

LESÃO CORPORAL GRAVE - V. Porte ilegal de arma
de fogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

LIBERDADE PROVISÓRIA - 1. Considera-se erro
grosseiro e inescusável a interposição de recurso
especial no lugar de recurso ordinário constitu-
cionalmente previsto, razão pela qual, não há como
conhecer do inconformismo. Precedentes.

- 2. Não obstante, nada impede que, formulada e
examinada a questão pelo Tribunal a quo, esta
Corte Superior conheça de ofício, mormente se
há ilegalidade a ser sanada.

- 3. A simples alegação da natureza hedionda do
crime cometido pelo agente do delito não é per se
justificadora do indeferimento do pedido de liber-
dade provisória, devendo, também, a autoridade
judicial fundamentar e discorrer sobre os requisi-
tos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal. Precedentes.

- 4. Recurso não conhecido, porém concedida, de ofí-
cio, a ordem para que seja concedida a liberdade

provisória à paciente, com a conseqüente expe-
dição do alvará de soltura, se por outro motivo não
estiver presa, mediante condições a serem esta-
belecidas pelo juízo processante, sem prejuízo de
eventual decretação de custódia cautelar, devida-
mente fundamentada. (STJ)  . . . . . . . . . . . . . 315

LICITAÇÃO - V. Ação civil pública  . . . . . . . . . . 75

LIMPEZA PÚBLICA - V. Taxa  . . . . . . . . . . . 84/234

LIVRAMENTO CONDICIONAL - Se a pretensão for-
mulada envolve exame de requisitos de natureza
subjetiva insculpidos no art. 83 do CP, não é o
habeas corpus meio idôneo para deferir o livra-
mento condicional.

- O fato de se ter concedido ao sentenciado o regime
aberto em residência particular, no curso da exe-
cução da pena, não impede que o prazo relativo
à prisão domiciliar seja computado para fins da
concessão do livramento condicional. - Habeas
corpus - Prisão domiciliar  . . . . . . . . . . . . . . 252

- Se o regime de cumprimento da pena por crime de
homicídio qualificado praticado antes da vigência
da Lei 8.930/94 não obedece ao rigorismo do sis-
tema imposto pela Lei 8.072/90, que não permite
a sua progressão, também os benefícios plei-
teados pelo sentenciado durante a execução da
pena não devem sofrer os seus rigores, não
tendo por que lhe impor lapso temporal mais
gravoso para a concessão de livramento condi-
cional, haja vista que não se pode atribuir caráter
hediondo ao homicídio por ele perpetrado, uma
vez que anterior à Lei nº 8.930/94.  . . . . . . . 261

LIXÃO - V. Denúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - V. ISSQN  . . . 169

MANDADO DE SEGURANÇA - V. Autoridade
coatora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

- É de se declarar, incidenter tantum, no mandado de
segurança, a inconstitucionalidade do art. 106
introduzido no ADCT da Constituição do Estado
de Minas Gerais pela Emenda Constitucional nº
49/2001, uma vez que referido mandamento
constitucional, ao permitir que servidores con-
tratados por prazo indeterminado e que não se
enquadram na exceção contida no art. 19 do
ADCT da CF/88 passem a integrar o quadro efe-
tivo da Administração Estadual, sem a exigência
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de aprovação prévia em concurso público, não só
contraria o art. 37, como também desobedece ao
art. 25, ambos da Constituição Federal de 1988. 

- Buscando os impetrantes amparar seu pretenso direito
em mandamento contido na Constituição Estadual
que contraria mandamento maior contido na Carta
Magna, não há que se falar em direito líquido e
certo.

- Nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal
Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, não
é cabível a condenação em honorários advocatícios
na ação de mandado de segurança. - Servidor
público contratado - efetivação - Honorários de
advogado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

- O direito líquido e certo amparado pelo mandado de
segurança exige a presença de todos os requisi-
tos para o seu reconhecimento e exercício no
exato momento da impetração. Se, nesse
momento, houver dúvida quanto à existência
desse direito ou se seu exercício depender de
qualquer outro fato, não se fala em mandado de
segurança. - Sindicato - Publicidade -
Impugnação - Competência - Ministério do
Trabalho e Emprego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE DELEGADO
DE POLÍCIA - V. Competência recursal  . . . 47

MATADOURO MUNICIPAL - INTERDIÇÃO -  É legí-
tima a interdição de matadouro municipal que,
além de poluir o meio ambiente, não funciona em
condições normais de higiene, pondo em risco a
saúde da coletividade. - Meio ambiente  . . . . 80

MÉDICO - V. Falsificação de documento
particular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

MEIO AMBIENTE - V. Matadouro municipal -
interdição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO -
Desembargador André Martins de Andrade - Nota
biográfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

- O caso do cavalo "Melado" - Nota histórica - Júnia
Cavalcanti Diniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

MENOR - Impossível autorizar a mudança de menor
para o exterior, sem a presença da mãe, em
decorrência da importância do convívio familiar
com a figura materna para o desenvolvimento
psicológico e social da criança, considerando seu
interesse em restabelecer a relação.  . . . . . . 186

MENOR INFRATOR - A autoridade judiciária não pode
conceder a remissão cumulada com medida
socioeducativa antes de iniciado o procedimento
judicial e ouvidos o menor infrator e o repre-
sentante do Ministério Público, sob pena de ofensa
ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa. - Remissão cumulada com medida
socioeducativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - V.
Sindicato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

MINISTÉRIO PÚBLICO - V. Ação civil pública 86

MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO DIRETA DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - V. Denúncia  . 60

MOTIVO FÚTIL - O ciúme não constitui a qualifi-
cadora do motivo fútil, tratando-se de um senti-
mento violento que impulsiona as pessoas, quer
seja fundado ou não. - Ciúme - Legítima defesa -
Absolvição sumária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

MULTA - V. Instituto Estadual de Florestas-IEF  . 109

- V. Recurso administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . 109

MUNICÍPIO INADIMPLENTE - V. Energia elétrica 112

NASCITURO - RECONHECIMENTO - É válido o
reconhecimento de nascituro havido fora do casa-
mento, por escritura pública, autorizado pelo art. 1º,
inciso II, da Lei nº 8.560/92, em face de disposição
do Código Civil, que põe a salvo os direitos do
nascituro desde a concepção, impondo-se a confir-
mação da sentença pela qual foi julgado improce-
dente o pedido de anulação desse ato, formulado
por outro ascendente, ante a ausência de prova da
alegada incapacidade ou de vício de vontade do
falecido pai, ao reconhecer em vida, pouco antes
do falecimento, a filiação. - Filiação - Escritura
pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - Na ação
negatória de paternidade ajuizada pelo marido
com o objetivo de contestar a paternidade do filho
nascido de sua mulher, não mais se aplica o prazo
decadencial do § 3º do art. 178 do Código Civil de
1916. A ação negatória de paternidade constitui
ação personalíssima do marido e, atualmente, a
teor do art. 1.601 do Código Civil de 2002, não
mais subsiste qualquer prazo prescricional ou
decadencial - Imprescritibilidade . . . . . . . . . . 204
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NORMAS AMBIENTAIS - VIOLAÇÃO - V. Instituto
Estadual de Florestas-IEF  . . . . . . . . . . . . . 109

NOTA BIOGRÁFICA - Desembargador André
Martins de Andrade - Memória do Judiciário
Mineiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

NOTA HISTÓRICA - O caso do cavalo "Melado" -
Memória do Judiciário Mineiro - Júnia Cavalcanti
Diniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO - V.
Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

- V. Lesão corporal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

NULIDADE - V. Processo  administrativo  . . 164

OBRIGAÇÃO DE FAZER - V. Ação civil pública  . 75

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - V. Transporte de
mercadorias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ODILON MOURA, D. - A doutrina do direito natural
em Tomás de Aquino - Doutrina  . . . . . . . . . . . 31

OFICIAL DE CARTÓRIO - O art. 36, § 1º, da Lei
Federal nº 8.935/94 prescreve, de forma cogente e
simples, que, diante do afastamento do titular do
serviço, o juiz designará interventor para
responder pelo cartório, quando a medida se
revelar conveniente para os serviços. Assim, por
medida de cautela, justifica-se a necessidade ou a
conveniência da designação de interventor,
preterindo o substituto legal do titular da serventia,
se este estiver desempenhando o munus com
desdenho, não prestando contas de sua gestão,
embora obrigado e intimado a fazê-lo, mormente
quando se encontrar designado interinamente
pelo juízo, a título precário, podendo ser destituído
das função a qualquer tempo. - Interventor  . 188

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - O oficial de
registro de imóveis não tem legitimidade para
recorrer em declaração de dúvida, haja vista que
seu ato de suscitação ocorre por força de lei, sobre-
tudo em razão da fiscalização exercida pelo Poder
Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei nº 8.935, de 1994).
- Recurso - Ilegitimidade para recorrer  . . . . . 156

OUTORGA UXÓRIA - Com o advento do Código
Civil de 2002, com realce para seu artigo 1.647,
tornou-se desnecessária a autorização do outro
cônjuge, referendando alienação de bens

imóveis, quando casados sob regime de sepa-
ração absoluta. - Pedido - reconhecimento -
Custas e honorários  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

PACTA SUNT SERVANDA - V. Sistema Financeiro
da Habitação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

PAPELETAS E REGISTROS DE PROCEDIMEN-
TOS MÉDICOS - V. Falsificação de documento
particular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

PARTILHA DE BENS - V. Divórcio direto  . . . . 71

PECULATO - A utilização momentânea de coisa
infungível, sem a intenção de dela se assenhorear,
não constitui peculato, podendo, em certos casos,
vir a configurar-se ilícito administrativo ou cível que
não alcança relevância penal, eis que em nosso
ordenamento jurídico inexiste a figura do peculato
de uso. - Arma de fogo  - Perigo para a vida ou a
saúde de outrem - Peculato-desvio - Peculato de
uso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

PECULATO DE USO - V. Peculato  . . . . . . . . . 270

PECULATO-DESVIO - V. Arma de fogo  . . . . . 270

PEDIDO - RECONHECIMENTO - A teor do art. 26 do
CPC, o reconhecimento do pedido formulado não
exime quem o reconheceu de custas e honorários.
- Custas e honorários - Outorga uxória  . . . . . 104

PENA - As causas especiais de aumento de pena são
obrigatórias, razão pela qual não podem ser apli-
cadas em percentual inferior ao limite legal mínimo.
- Falsa identidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

-  Se o réu sofreu condenação por um ano de
reclusão, não pode a pena privativa de liberdade
ser substituída por duas restritivas de direitos, em
atenção ao que dispõe o art. 44, § 2º, do Código
Penal. - Falsidade ideológica  . . . . . . . . . . . 303

PENA - CUMPRIMENTO - O direito de cumprir pena em
presídio especial da Polícia Militar não é atribuível a
ex-policial militar já excluído da corporação.

- O condenado que tenha exercido função de policial
civil ou militar do Estado e que, por esta condição,
esteja ou possa estar sofrendo ameaça em sua
integridade física tem direito de cumprir sua pena
em unidade isolada dos demais presos no interior
dos presídios e cadeias públicas próprios ao abrigo
de condenados ex-policiais, nos termos dos arts. 75

- O -

- P -



Ín
di

ce
 A

lfa
bé

tic
o 

e 
R

em
is

si
vo

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 55, n° 168, p. 335-359, abril/junho 2004 353

e 81 da Lei Estadual nº 11.404/94, com a redação
dada pelo art. 2º da Lei Estadual nº 13.661/00. -
Policial militar excluído da corporação - Execução
penal - Condenado ex-policial  . . . . . . . . . . . . 246

- V. Recurso de agravo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

PENA - UNIFICAÇÃO - Não tendo sido a unificação
de penas objeto da decisão recorrida, não há
razão para se dar guarida ao inconformismo
ministerial a ela relativo. - Execução penal -
Recurso de agravo - Pena - cumprimento  . 257

PENAS ALTERNATIVAS - A Lei das Penas
Alternativas (Lei 9.714/98) não se aplica aos con-
denados por crimes hediondos (Lei 8.072/90), ou
a eles equiparados, especialmente aos trafi-
cantes de drogas.  - Tóxico - Coação irresistível -
Crime hediondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

PENHORA - MEAÇÃO DA MULHER - V. Execução
fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

PENSÃO - V. Ipsemg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - Deve-se reconhecer
o direito à pensão integral à ex-mulher de segu-
rado falecido, única dependente do ex-segurado,
se no ato da separação judicial lhe foi assegura-
da prestação alimentícia, caracterizando a
dependência econômica.

- Dependência econômica, para a lei previdenciária,
corresponde a um estado de fato, não a uma
decorrência puramente jurídica das relações entre
parentes, na medida em que essas relações, tais
como aquelas disciplinadas na lei civil, estão
muitas vezes, sob esse aspecto, em divórcio com
a realidade social.

- O direito dos dependentes não ligados ao segurado por
relações derivadas de direito de família, como o dos
demais, surge quando ocorrentes duas situações
que devem coexistir: a existência de relação jurídica
de vinculação entre o segurado e a instituição previ-
denciária e a de dependência, tal como a lei a admi-
tir, entre o segurado e o pretendente da prestação.
Todavia, o direito do dependente não é um direito
transmitido pelo segurado. É, na realidade, jus pro-
prium, que pelo dependente pode ser exercido con-
tra a instituição, pois, desde que se aperfeiçoem
aquelas duas situações, o dependente passa a
ostentar esse direito subjetivo.

- O § 7º do art. 40 da Constituição Federal é auto-
aplicável, não violando o disposto no art. 195, § 5º,

da mesma Carta Magna, tampouco a Lei
Complementar nº 101/2000. - Ex-mulher -
Dependência econômica  . . . . . . . . . . . . . . . . 220

PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM -
O crime do art. 132 do Código Penal contém sub-
sidiariedade expressa e, sendo idêntica a conduta,
deve aplicar-se aquele do inciso III do § 1º do art. 10
da Lei 9.437/97, que reprime a mesma conduta de
forma mais acentuada. - Arma de fogo - Peculato -
Peculato-desvio - Peculato de uso  . . . . . . . . . 270

PERMISSÃO - Os permissionários de serviço público
só se beneficiam das prerrogativas que lhes
forem expressamente atribuídas, não se esten-
dendo a eles automaticamente as prerrogativas
dos concessionários.

- Tratando-se de permissão de serviço público, o per-
missionário do serviço de transporte público não tem
direito a indenização por quebra do equilíbrio
econômico e financeiro na exploração da atividade
permitida, porquanto a permissão é unilateral, dis-
cricionária e precária, estando sujeita às condições
legais de sua outorga.  Ademais, se da análise dos
autos não se extraem provas do prejuízo eventual-
mente ocorrido nem do descumprimento pelo ente
público, das condições estabelecidas no respectivo
termo de permissão, este não poderá ser obrigado a
indenizar o permissionário. - Transporte coletivo -
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

PETIÇÃO INICIAL - Ofende o art. 284 do CPC a
decisão que indefere de plano a petição inicial e
extingue o processo, por estar a peça vestibular
desacompanhada dos documentos indispensáveis à
propositura da ação, sem conceder ao autor a opor-
tunidade para correção da falha.  . . . . . . . . . . . 96

- V. Reconhecimento de paternidade  . . . . . . 236

POLICIAL MILITAR - V. Concurso público  . . . 68

POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA
CORPORAÇÃO - V. Pena - cumprimento 246

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Segundo o
princípio da consunção, não cabe condenação do
réu por porte ilegal de arma de fogo, se tal delito
constituiu crime-meio e estava contido na mesma
linha de ação do ato infracional relativo às lesões
corporais de natureza grave, tratando-se, portanto,
de crime progressivo, absorvido pelo crime-fim. -
Legítima defesa de terceiro - Arma de fogo -
Consunção - Lesão corporal grave  . . . . . . . . 296
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POSSE - Para a aquisição da posse, é necessária a
manutenção prolongada da relação de fato com a
coisa, sendo necessário o devido processo legal
para o seu reconhecimento, não sendo possível
adquiri-la por intermédio de adjudicação em
inventário ou arrolamento.

- V.v.: - A posse é um direito que deve ser inventaria-
do e arrolado, sendo possível a sua transmissão
via direito sucessório, por herança, testamento
ou legado.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - V. Ação
civil pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

PRECLUSÃO - V. Agravo de instrumento  . . . 226

PRÉ-EXECUTIVIDADE - A exceção de pré-execu-
tividade é resultado de construção doutrinária e
jurisprudencial, fundada no princípio da econo-
mia processual, que impõe sejam evitadas medi-
das desnecessárias e prejudiciais à celeridade da
prestação jurisdicional. Logo, só se há de admiti-
la quando provado que a continuidade da exe-
cução está fadada ao insucesso, por faltarem-lhe
condições mínimas para o seu prosseguimento. -
Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

PREFEITO - V. Denúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

PRESCRIÇÃO - Revelando-se indevidos os tributos
cobrados, prejudicada fica a argüição quanto à
ocorrência ou não da prescrição. - Crédito tribu-
tário - IPTU - Taxa - Limpeza pública - Iluminação
pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

- V. Férias - indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

- V. Execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

PRESCRIÇÃO CRIMINAL - V. Extinção da punibi-
lidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA - V. Falência  . . . . . . . . . . . . . . . 226

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - V. Cartório de
protesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - V. Subsídio 288

PRISÃO - V. Habeas corpus  . . . . . . . . . . . . . . 293

- Verificada a existência de título único a respaldar a
prisão, impõe-se o tratamento igualitário, esten-
dendo-se a co-réu, embora inicialmente preso em

flagrante, decisão que, a partir da insubsistência
do pronunciamento judicial, beneficiou os demais
acusados.

- Prisão preventiva - Excesso de prazo. - Uma vez
configurado o excesso de prazo na formação da
culpa, a prisão preventiva há de ser afastada.
(STF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

PRISÃO - FLAGRANTE IMPRÓPRIO - V.
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

PRISÃO CIVIL - V. Alimentos  . . . . . . . . . . . . . 217

PRISÃO DOMICILIAR - V. Livramento condicional
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

- Ainda que acometido o sentenciado de doença grave
- AIDS -, a sua condenação pela prática de crime
equiparado a hediondo (tráfico de substâncias
entorpecentes) e o cumprimento da pena em
regime fechado inviabilizam-lhe a concessão da
prisão domiciliar, ainda mais não estando compro-
vado nos autos o estágio terminal da moléstia. -
Doença grave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

PRISÃO ILEGAL - V. Indenização  . . . . . . 211/232

PRISÃO PREVENTIVA - V. Prisão (STF)  . . . . 328

PRISÃO TEMPORÁRIA - FORMAÇÃO DE
QUADRILHA - V. Habeas corpus -
Competência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Eventual excesso
de prazo na conclusão do processo administrativo
somente implica nulidade deste quando houver
prova de que trouxe prejuízo ao exercício da
ampla defesa e restrição ao contraditório. -
Nulidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
- V. Denúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

- Em processo-crime de competência originária, con-
siderando os comandos da Lei nº 8.038/90, para se
levar a efeito o afastamento do acusado do cargo -
em sede de decisão ainda não transitada em
julgado -, mister se faz sua consagração explícita
em acórdão e/ou neste modificados por embargos
declaratórios, votados, neste caso, pela Câmara
competente para o julgamento do processo. -
Afastamento de acusado do cargo - Agravo
regimental  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

PRONÚNCIA - V. Surpresa  . . . . . . . . . . . . . . . 278
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- Cabe ao juiz da pronúncia, ao desclassificar o delito
de homicídio, indicar a nova classificação, o que
não implica prejulgamento, uma vez que esta nova
capitulação do fato não vincula o juiz singular. -
Desclassificação do crime -  Nova capitulação
jurídica do fato -  Lesão corporal  . . . . . . . . 289

- 1. A decisão de pronúncia, por encerrar mero juízo
de admissibilidade da ação penal no procedi-
mento especial do Júri, não pode tecer maiores
considerações sobre o mérito da causa.

- 2. O acórdão do Tribunal de Justiça que, ao confirmar
a pronúncia, se excede em sua linguagem pode
causar prejuízo ao réu, por influenciar o Conselho
de Sentença.

- 3. Nulidade reconhecida.

- 4. Recurso ordinário provido, para que outro
acórdão seja prolatado. (STF)  . . . . . . . . . . . 326

PROTESTO POR NOVO JÚRI - O protesto por novo
Júri é recurso exclusivo da defesa, que prescinde
de razões recursais, dirigido ao presidente do
Tribunal do Júri, para que ele próprio o decida,
não havendo necessidade de os autos serem
remetidos à superior instância.

- É inadmissível o benefício previsto no art. 607 do
CPP - protesto por novo Júri - se a condenação à
pena superior a 20 anos for resultante de concurso
material de crimes. - Concurso material  . . . . 243

PROVA - Por construção jurisprudencial, admite-se
inverter a ordem de produção das provas prevista
no art. 452 do CPC, desde que dessa inversão
não advenha prejuízo para qualquer das partes. -
Cerceamento de defesa -  Intimação - DNA -
Investigação de paternidade - Alimentos  . . 201

PROVA INDICIÁRIA - V. Incêndio  . . . . . . . . . . 268

- V. Receptação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

PUBLICIDADE - V. Sindicato  . . . . . . . . . . . . . 199

RECEPTAÇÃO - O crime de receptação, cometido via
de regra às escondidas, pode ser provado por meio
de prova indiciária, a qual, sendo concludente,
autoriza a condenação.

- Inadmissível a absorção do crime de adulteração
de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP)
pelo de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do

CP), uma vez que as condutas incriminadas são
diversas e subsistem autonomamente, não tendo
uma relação de subsidiariedade, sendo hipótese
de concurso material, razão pela qual é de rigor a
condenação por ambos os crimes. - Prova indi-
ciária - Adulteração de sinal identificador de
veículo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - Não é
inepta a petição inicial de ação de reconhecimento
de paternidade cumulada com pedido de anulação
de registro que conta com a anuência daquele que
figura como pai na certidão de nascimento do
menor, por conter os requisitos do art. 282 do CPC,
embora não tenham sido detalhadas as circuns-
tâncias fáticas que envolvem a questão quando da
elaboração da peça vestibular.

- V.v.: - Para se determinar a retificação do registro civil
de nascimento, quanto à paternidade ali constante,
é mister, primeiramente, seja obtida a declaração
judicial de nulidade da filiação paterna,  cujo pedido
pode ser feito de forma cumulada nos próprios
autos. Não basta ao autor procurar o aparato jurisdi-
cional, simplesmente, dizendo-se pai do menor, para
que seja alterado o registro civil formalmente legíti-
mo em que consta terceiro como genitor. É preciso,
nos termos do art. 1.604 do novo Código Civil (art.
348 do CC/1916) alegar e provar erro ou falsidade
no registro, com vistas a invalidá-lo e, somente após,
proceder-se a sua alteração. Se o autor se limita a
requerer a expedição de mandado para invalidade
do que consta no registro civil do menor, sem alegar
e provar o erro ou a falsidade, o pedido é juridica-
mente impossível.  E, não tendo o autor formulado
pedido de declaração de nulidade da filiação, apon-
tando inclusive os motivos para tanto, não pode o
Judiciário dar interpretação extensiva ao postulado,
sob pena de arvorar-se na função de advogado da
parte, inclusive comprometendo o princípio da
imparcialidade do juiz. - Petição inicial  . . . . . . 236

RECURSO - V. Autoridade coatora  . . . . . . . . 112

- V. Audiência de conciliação  . . . . . . . . . . . . . 133

- V. Oficial de registro de imóveis  . . . . . . . . . 156

RECURSO ADMINISTRATIVO - A exigência de
depósito prévio do valor da multa ou de per-
centual sobre o valor da exação para a admissão
de recurso administrativo não viola os princípios
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo na
Constituição a garantia do duplo grau de juris-
dição administrativa. - Instituto Estadual de
Florestas-IEF - Normas ambientais - violação -
Auto de infração - Multa  . . . . . . . . . . . . . . . 109

- R -
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RECURSO DE AGRAVO - É de se conhecer do
recurso como agravo em execução, se a decisão
prolatada diz respeito a regressão do regime de
cumprimento da pena, matéria afeta ao juízo da
execução e, portanto, cabível o recurso de
agravo, a teor do art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei
de Execução Penal). - Execução Penal - Pena -
cumprimento - Pena - unificação   . . . . . . . . 257

RECURSO EM LIBERDADE - V. Habeas corpus . 293

RECURSO ESPECIAL - V. Liberdade provisória
(STJ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

REEXAME NECESSÁRIO - Deve-se conhecer, de ofí-
cio, do reexame necessário, quando se tratar de
condenação de ente autárquico, cujo valor seja
incerto, não abrangida pelas exceções legais dos
§§ 2º e 3º do art. 475 do CPC. - Pensão - Ipsemg -
Segurado facultativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

REFLEXÕES SOBRE A AVERBAÇÃO DAS
SENTENÇAS DE SEPARAÇÃO JUDICIAL E DE
DIVÓRCIO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -
Doutrina - Roseni Aparecida de Oliveira  . . . . 39

REGIME PRISIONAL - Se a soma das penas, em
razão de concurso material, ultrapassar a 08 (oito)
anos de reclusão, o regime prisional para o seu
cumprimento inicial deve ser o fechado, nos termos
do art. 33, § 2º, a, do Código Penal e art. 111 da Lei
nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) - Anulação -
Sentença criminal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

REGISTRO CIVIL - Considerando a inexistência de
óbice legal para a retificação do nome da mãe no
registro civil de nascimento, em caso de divórcio dos
pais; considerando que o conteúdo do registro deve
sempre corresponder à realidade dos fatos; e, consi-
derando que se trata de procedimento de jurisdição
voluntária, sem oposição de terceiros, o pedido do
autor deve ser acolhido.  . . . . . . . . . . . . . . . . 167

- V. Reconhecimento de paternidade  . . . . . . 236

REIVINDICATÓRIA - V. Imissão de posse  . . . 104

REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIO-
EDUCATIVA - V. Menor infrator  . . . . . . . . 241

RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Nº 407, de 2003, da Corte Superior  . . . . . . . . 133

RESPONSABILIDADE CIVIL - PODER PÚBLICO -
V. Dano moral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - V.
Indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - Sendo
da competência do município a limpeza dos trechos
e margens dos córregos municipais para perfeito
escoamento das águas pluviais e ficando provada a
falha da Administração municipal na prestação de tal
serviço público, em flagrante descumprimento do
seu dever legal (art. 30, V, da CF), responde a
municipalidade pelos danos causados ao particular
em decorrência de desabamento de prédio provoca-
do por transbordamento de córrego, eis que fica con-
figurada a culpa do ente municipal pelo evento,
surgindo, por conseguinte, a obrigação de indenizar,
em razão da sua responsabilidade subjetiva pela
negligência na efetiva prestação do serviço público.

- Ausente nos autos a prova de que os mobiliários
foram danificados com o eventus damni, deve-se
decotar da sentença a condenação ao pagamento
pelo prejuízo com bens móveis. - Dano moral -
Águas pluviais - Indenização  . . . . . . . . . . . . . 117

RESPONSABILIDADE CIVIL NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL E
ALGUNS APONTAMENTOS DO DIREITO COM-
PARADO, A - Doutrina - Dr. Leonardo de Faria
Beraldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - O
Estado responde objetivamente pelos danos causa-
dos ao particular em virtude de homicídio praticado
por policial militar contra civil, com arma da corpo-
ração e no interior do quartel, mesmo estando o
agente policial de folga, sendo devida a indenização
pleiteada pelos familiares da vítima. - Homicídio
praticado por policial militar contra civil - Dano moral
- Dano material - Indenização  . . . . . . . . . . . . . 91

REVISÃO CRIMINAL - Se nos autos existem apenas
indícios, presunções e nenhuma prova concreta
substancial contra o peticionário de revisão criminal,
impõe-se a sua absolvição mediante aplicação do
princípio in dubio pro reo, pois uma condenação que
não se baseia em provas produzidas sob o crivo do
contraditório não pode ocorrer, sob pena de se
cometer um erro judiciário que repugna a toda
sociedade.

- VV.vv.: - Deve ser indeferido o pedido de revisão
criminal formulado, com base no art. 621, I, do
CPP, quando a decisão condenatória estiver em
consonância com as provas dos autos, tendo o
peticionário se limitado a repetir as alegações
feitas na apelação, não trazendo nenhuma prova
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nova para sustentar uma nova decisão do
Judiciário.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

ROSENI APARECIDA DE OLIVEIRA - Reflexões
sobre a averbação das sentenças de separação
judicial e de divórcio no registro de imóveis -
Doutrina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

SEGURADO FACULTATIVO - V. Ipsemg  . . 146/196

SENTENÇA CRIMINAL - Constitui excessivo forma-
lismo a anulação da sentença por não ter o juiz fi-
xado o regime prisional, após a soma das penas em
virtude de concurso material, podendo a omissão
ser suprida em segunda instância. - Anulação -
Regime prisional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

SERVIDOR PÚBLICO - Ao servidor que trabalhe
após as 22 horas é assegurado o direito à per-
cepção do adicional noturno, nos termos da Lei
Estadual nº 10.745/92. - Adicional noturno  . . 95

- V. Hora extra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

- V. Férias - indenização  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

- V. Fundação estadual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

- Inexiste suporte legal que acolha a pretensão de
aplicarem-se aos servidores estatutários normas
da CLT, válidas apenas para trabalhadores que
exercem suas funções sob este regime. -
Vencimentos - Hora extra  . . . . . . . . . . . . . . 193

- V. Tempo de serviço  . . . . . . . . . . . . . . . 127/129

SERVIDOR PÚBLICO - PUNIÇÃO - V. Dano moral
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO - EFETIVAÇÃO
- V. Mandado de segurança  . . . . . . . . . . . 121

SINDICATO - Uma vez que a publicidade para fins de
impugnação é uma imposição para conhecimento
dos órgãos existentes, bem como para preservação
da função de salvaguarda da unicidade sindical, é
lícita a competência si et in quantum do Ministério
do Trabalho e Emprego para o registro das enti-
dades sindicais, haja vista que referido órgão é o
detentor das informações imprescindíveis para
tanto. - Mandado de segurança - Sindicato -
Publicidade - Impugnação - Competência -
Ministério do Trabalho e Emprego  . . . . . . . . . 199

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - Válida é a
cláusula contratual prevendo o reajuste das
prestações calculadas sobre o saldo devedor cor-
rigido no dia do pagamento da parcela amortizadora,
"estando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu em coisas do mesmo gênero,
qualidade e quantidade" (art. 1.256 do Código Civil),
sujeitando-se as partes às obrigações do pacta sunt
servanda.

- Contrato de mútuo, regido consoante o artigo 1.256
do Código Civil anterior, artigo 586 do novo Código
Civil, é diverso do contrato regido pelo Código de
Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, eis que, no
caso, o mútuo rege contrato financeiro, envolvendo
moeda, recebida e retribuída no mesmo gênero,
quantidade e qualidade/valor, corrigido monetaria-
mente e acrescida dos juros compensatórios,
calculados pela Tabela Price e pela Taxa
Referencial-TR, instituída pela Lei nº 8.177/91,
mantida para indexação afeta à atualização mone-
tária (ADINs 493, 768 e 959 - STF) dos contratos
de financiamento da casa própria, no Sistema
Financeiro da Habitação, enquanto o consumo dos
bens, objeto da economia (que é o conjunto da pro-
dução, circulação e consumo), é regido pelo
Código de Defesa do Consumidor-CDC, Lei nº
8.078/90.

- Operações financeiras não se sujeitam ao CDC,
mas às normas das relações creditícias e civis,
eis que o crédito não constitui produto utilizável
por destinatário final, mas intermediário da troca
nas relações econômicas.

- Não comprovado o abuso nas exigências dos juros
e da atualização monetária pactuados, torna-se
injustificável o recálculo das prestações e, logica-
mente, a repetição do indébito, não sendo do
agente financeiro a responsabilidade pelo
descompasso econômico-financeiro, estando os
agentes financeiros obrigados ao cumprimento
das normas do Sistema Financeiro Nacional,
consoante imposição do Banco Central. -
Cláusula contratual - Contrato de mútuo - Pacta
sunt servanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

SÓCIO-GERENTE - V. Execução fiscal  . . . 74/148

- V. Crime contra a ordem tributária . . . . . . . . 291

SUBSÍDIOS - O aumento de subsídios dos agentes
políticos, como de resto do servidor público em
geral, sujeita-se ao princípio da reserva leal e, ipso
facto, requer lei específica que o autorize, pouco
importando que o fundamento do referido aumento
seja o de mera recomposição de vencimentos.
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- V.v.: - No curso da legislatura, não está vedada a
recomposição dos ganhos, em espécie, devida  aos
agentes políticos - prefeito, vice-prefeito, vereadores
e secretários municipais -, tendo em vista a perda do
valor aquisitivo da moeda. Nessa hipótese, a fixação
do novo subsídio deverá observar o índice oficial de
recomposição do valor da moeda, e, quando de sua
aplicação, a câmara deverá verificar, ao votar a lei ou
resolução específicas, o limite de 60% das receitas
correntes e os dispositivos legais e constitucionais
que versam sobre a fixação dos subsídios. 

- O dever do ente federativo de promover a revisão anual
dos vencimentos de que trata o artigo 37, X, da CF/88
não é automático, sendo imprescindível a edição de
lei específica, em razão do princípio da reserva legal
absoluta. Existindo a lei, no caso, e havendo decreto
concedendo reajuste anual, e não mensal, a sua nuli-
dade não se verifica, pelo menos em princípio. -
Agente político - Vencimentos  . . . . . . . . . . . . 228

SUCUMBÊNCIA - V. Defensor público  . . . . . 158

- V. Execução fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

SÚMULA DO STJ
- Nº 105  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
- Nº 251  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
- Nº 277  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

SÚMULA DO STF
- Nº 473  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
- Nº 512  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

SURPRESA - A surpresa caracteriza-se tão-somente
quando a ação violenta se afigura absolutamente
inesperada. Havendo brigas e discussões imediata-
mente anteriores à eclosão do evento delituoso,
travadas entre o acusado e o irmão da vítima, tendo
esta, mesmo assim, ido ao encontro daquele e de
seus comparsas, sendo admissível a conclusão de
que esperava ser agredida, mostra-se inteiramente
improcedente a qualificadora da surpresa, razão
pela qual deve ser excluída da pronúncia. -
Pronúncia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

TAXA - As taxas públicas de limpeza e iluminação, por
não atenderem aos requisitos de especificidade e
divisibilidade necessários à sua instituição, não
podem ser exigidas. - Limpeza pública - Iluminação
pública - IPTU - Crédito tributário - Prescrição  . . 84

- É inconstitucional e ilegal a cobrança de taxa de ilu-
minação pública, por se tratar de serviço público

que não se reveste das características de especi-
ficidade e divisibilidade previstas no art. 145, II,
da CF, já que beneficia a população em geral,
devendo, portanto, ser  custeado por via do pro-
duto da arrecadação dos impostos gerais. 

- Consoante entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal, é inconstitucional a taxa de limpeza
pública que toma por base de cálculo a área do
imóvel, sendo sua cobrança ilegítima; ademais,
porquanto direcionada à remuneração de atividade
estatal indivisível e inespecífica, que deve ser
custeada pelo produto da arrecadação dos impostos
gerais. - Iluminação pública - Limpeza pública -
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais-IPSM - Autarquia estadual -
IPTU - Imunidade tributária  . . . . . . . . . . . . . . 234

TAXA FLORESTAL - Conforme entendimento pacifi-
cado no Pretório Excelso, são legítimas as
exigências referentes à Taxa Florestal.

- De acordo com o art. 207, § 2º, da Lei nº 7.163/77,
devem ser deduzidos, do montante devido pelo
contribuinte, a título da Taxa Florestal, os valores
já recolhidos, por ocasião da concessão da
licença para desmate.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

TEMPO DE SERVIÇO - Se o período pelo qual o servi-
dor pleiteia a averbação do tempo de serviço presta-
do na esfera privada, para fins de adicional e
aposentadoria, é anterior à Emenda Constitucional
nº 09/93, deve-se aplicar a antiga redação dada ao
art. 36, § 7º, da Constituição Estadual, por se tratar
de direito adquirido, sendo irrelevante o fato de ele
ter protocolizado seu pedido após a entrada em vigor
da aludida emenda. - Servidor público  . . . . . . 127

- A teor do art. 91 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei nº
869/52), conta-se para todos os efeitos, como
tempo de serviço público, o período de trabalho
prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em
escola pública profissional. - Aluno-aprendiz -
Servidor público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

TEORIA DO FATO CONSUMADO - V. Concurso
público  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - V. Embargos à
execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

TÓXICO - O julgador não pode cingir-se à letra fria da
lei, fornecendo tratamento indistinto ao indivíduo
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costumeiro na venda de drogas e ao que tão-
somente aponta a residência de traficante já co-
nhecido, pois o verdadeiro intuito da Lei Antitóxicos
(Lei nº 6.368/76) é tipificar e punir aquele que age
com dolo intenso e habitualidade na prática ilícita de
distribuição e de induzimento das pessoas ao vício
de forma indiscriminada, com fins de lucro e comer-
cialização de entorpecentes.  . . . . . . . . . . . . . 260

- Em se tratando de crime de narcotráfico, inadmis-
sível é a figura da tentativa, isso porque, para a
sua caracterização, na forma consumada, basta
a prática de qualquer das ações expressas no art.
12 da Lei nº 6.368/76. - Coação irresistível 265

- V. Penas alternativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

TRANSPORTE COLETIVO - V. Permissão  . . . 78

TRANSPORTE DE MERCADORIAS - Somente pela
desclassificação da nota fiscal, por incompatibili-
dade de trajeto, não se pode impor ao trans-
portador a responsabilidade solidária pela obri-
gação tributária relativa à mercadoria transporta-
da, mormente se o seu proprietário já obteve sua
liberação, mediante mandado de segurança,
sendo, também, por isso, responsável pelo paga-
mento da multa imposta pelo Fisco. - Obrigação
tributária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

TUTELA ANTECIPADA - V. Imissão de posse 104

USO DE DOCUMENTO FALSO - Age em erro de tipo
aquele que apresenta documento falso à autoridade
policial, julgando tratar-se de documento legítimo
adquirido por meio de corrupção de funcionário
público do órgão de trânsito competente.

- V.v.: - Quem já havia tentado obter carteira nacional de
habilitação regularmente no Detran e a adquire, pos-
teriormente, em uma auto-escola, local destinado
apenas aos treinamentos, sabe que o documento
não é autêntico. Portanto, não há que se falar em
ausência de dolo, ficando caracterizado o crime de
uso de documento falso. - Carteira nacional de
habilitação - Erro de tipo  . . . . . . . . . . . . . . . . 239

USUCAPIÃO - Se o município não faz prova consis-

tente e induvidosa da alegação de que o imóvel
objeto do usucapião é de sua propriedade, con-
forme lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do
CPC, não se pode elidir, de maneira efetiva, o
pretendido usucapião.

- Inexistindo nos autos prova de que o bem imóvel objeto
da ação de usucapião seja de propriedade do
município, nem de que exista posse dos autores
capaz de ensejar a procedência do pedido, a defi-
ciência deve ser suprida após dilação probatória e
decisão de mérito. Portanto, é de se cassar a sen-
tença que decretou a extinção do processo, determi-
nando o prosseguimento do feito até sentença de
mérito, dando oportunidade às partes para produção
de provas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

VENCIMENTOS - V. Hora extra  . . . . . . . . 124/193

- V. Fundação estadual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

- O aumento de vencimentos de servidor só pode ser
concedido mediante lei, sob pena de ferir-se o
princípio da legalidade. - Servidor público - Hora
extra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

- V. Subsídios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

VENCIMENTOS - COBRANÇA - Não se admite a
denunciação da lide a ex-prefeito em ação de
cobrança movida por servidor comissionado para
recebimento de vencimentos não pagos pelo
município, se o processamento da lide secundária
demandaria a apuração de questão mais complexa,
qual seja, a responsabilidade do ex-agente político.

- Sem embargo da alegada ausência de recursos finan-
ceiros e necessidade de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o município deve arcar
com a remuneração devida pelo efetivo exercício
pela autora do cargo comissionado de diretora de
escola, assim homenageando os princípios da legali-
dade e da moralidade e evitando o enriquecimento
indevido da Administração. - Denunciação da lide -
ex-prefeito - Cerceamento de defesa - Julgamento
antecipado da lide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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